
* Fel hív juk ol va só ink fi gyel mét, hogy a Ma gyar Köz löny  183. szá ma ter je del mi okok mi att 1–4. kö tet ben je le nik meg.
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vasárnap

183. szám

1. kö tet*

1–4. kö tet ára:

18 921,– Ft

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

1. kö tet

2007: CLXIX. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . 13940

2. kö tet

2007: CLXX. tv. A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i -
nak jog ál lá sá ról szó ló  2001. évi XCV. tör vény mó do sí tá sá ról, va -
la mint egyes tör vé nyek nek az egész ség ká ro so dás mér té ké re vo -
nat ko zó új mi nõ sí té si rend szer és a rehabilitá ciós járadék
bevezetésével összefüggõ módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14171

2007: CLXXI. tv. A Rend õr ség rõl szó ló 1994. évi XXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról. . . . 14178

2007: CLXXII. tv. A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény, va la mint az or szá -
gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl szó ló 1998. évi III.
tör vény módosításáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14191

2007: CLXXIII. tv. A köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szer rõl szó ló 2000. évi
CXXVIII. tör vény mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14195

351/2007. (XII. 23.) Korm. r. A nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok eme lé sé rõl. . . . . . . . . . . . 14197

352/2007. (XII. 23.) Korm. r. A nyug el lá tá sok és a bal ese ti já ra dék eme lé sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14198

353/2007. (XII. 23.) Korm. r. A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mény és a fa lu gond no ki 
szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal -
ko zás en ge dé lye zé sé rõl szó ló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet
módosításáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14199

354/2007. (XII. 23.) Korm. r. Az Igaz ság ügyi Hi va tal ról szó ló 303/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14214

355/2007. (XII. 23.) Korm. r. 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 sá val össze füg gõ átmeneti szabályokról . . . . . . . . . . . . . . . . . 14217

356/2007. (XII. 23.) Korm. r. A föld hasz ná la ti nyil ván tar tás rész le tes  sza bá lya i ról . . . . . . . . . . . . . . . 14220

357/2007. (XII. 23.) Korm. r. A föld hi va ta lok ról, a Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet rõl, a Föld raj zi -
név Bi zott ság ról és az in gat lan-nyil ván tar tá si el já rás rész le tes sza bá -
lya i ról szó ló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról . . . 14229

358/2007. (XII. 23.) Korm. r. Az Adó- és Pénz ügyi Hi va tal ról szó ló 273/2006. (XII. 23.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról és egyes kor mány ren de le tek ha tá lyon kí vül
helyezésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14263

359/2007. (XII. 23.) Korm. r. A Vám- és Pénz ügy õr ség szer ve ze té rõl, va la mint egyes szer vek
 kijelölésérõl szó ló 314/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról 14264

360/2007. (XII. 23.) Korm. r. A köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer rõl,  va la mint a köz pon ti be szer -
zõ szer ve zet fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 168/2004. (V. 25.) Korm.
ren de let módosításáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14268

361/2007. (XII. 23.) Korm. r. A fej lesz té si adó ked vez mény rõl szó ló  206/2006. (X. 16.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14269

362/2007. (XII. 23.) Korm. r. A gaz dál ko dó szer ve ze tek ré szé re nyúj tott 2007. évi egye di ter me lé si tá -
mo ga tá sok ról, költ ség té rí té sek rõl szó ló  52/2007. (III. 26.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14269

363/2007. (XII. 23.) Korm. r. Az Or szá gos Lab da rú gó pá lya Lé te sí té si Prog ram ke re té ben megvaló -
suló be ru há zá sok tá mo ga tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14270

364/2007. (XII. 23.) Korm. r. Az egyes egész ség ügyi tár gyú  kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról. . . . . 14274

365/2007. (XII. 23.) Korm. r. A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról szó ló  1997. évi LXXXI. tör vény
vég re haj tá sá ról szó ló 168/1997. (X. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról . 14286

A tar ta lom jegy zék a 13938. ol da lon foly ta tó dik.
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366/2007. (XII. 23.) Korm. r. A tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, va la -
mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl szó ló 1997. évi LXXX. tör vény vég re -
haj tá sá ról szó ló 195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . 14293

367/2007. (XII. 23.) Korm. r. Az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ pénz tá rak egyes gaz -
dál ko dá si sza bá lya i ról szó ló 268/1997. (XII. 22.) Korm. ren de let
módosításáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14296

368/2007. (XII. 23.) Korm. r. Az ön kén tes köl csö nös nyug díj pénz tá rak  be fek te té si és gaz dál ko dá si
sza bá lya i ról szó ló 281/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let  mó do sí tá sá ról 14302

369/2007. (XII. 23.) Korm. r. A ma gánnyug díj pénz tá rak be fek te té si és gaz dál ko dá si te vé keny sé gé rõl
szó ló 282/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let módosításáról . . . . . . . . . 14309

370/2007. (XII. 23.) Korm. r. A vá ró lis ta alap ján nyújt ha tó el lá tá sok  rész le tes sza bá lya i ról szó ló
287/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let módosításáról . . . . . . . . . . . . . . 14315

371/2007. (XII. 23.) Korm. r. A szo ci á lis fog lal koz ta tás en ge dé lye zé sé rõl és a szo ci á lis fog lal koz ta tá si
tá mo ga tás ról szó ló 112/2006. (V. 12.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról 14316

372/2007. (XII. 23.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás te rü le tét érin tõ egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról 14329

373/2007. (XII. 23.) Korm. r. A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek és a fel nõtt kép zé si prog ra mok
akk re di tá ci ó já nak sza bá lya i ról szó ló  22/2004. (II. 16.) Korm. ren de -
let  mó do sí tá sá ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14358

374/2007. (XII. 23.) Korm. r. Az Eu ró pai Unió so ros ma gyar el nök ség ben köz vet le nül részt ve võk ki -
vá lasz tá sá ról,  kép zé sé rõl és anya gi elismerésérõl . . . . . . . . . . . . . . . 14359

375/2007. (XII. 23.) Korm. r. A ki sebb sé gi ön kor mány za tok nak a köz pon ti költ ség ve tés bõl nyúj tott
fel adat ará nyos tá mo ga tá sok fel té tel rend sze ré rõl és el szá mo lá sá nak
rend jé rõl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14363

376/2007. (XII. 23.) Korm. r. A ki sebb sé gi ön kor mány za tok gaz dál ko dá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14387

377/2007. (XII. 23.) Korm. r. Egyes kör nye zet vé del mi és víz ügyi tár gyú jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról 14392

3. kö tet

378/2007. (XII. 23.) Korm. r. A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és táj vé del mi szak ér tõi te vé -
keny ség rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14402

379/2007. (XII. 23.) Korm. r. A vi zek hasz no sí tá sát, vé del mét és kár té te le i nek el há rí tá sát szol gá ló te -
vé keny sé gek re és lé te sít mé nyek re vo nat ko zó sza bá lyok ról . . . . . . . . 14407

380/2007. (XII. 23.) Korm. r. A hi tel in té ze tek ér ték pa pí ro sí tá si tõ ke kö ve tel mé nyé rõl . . . . . . . . . . . . . 14428

381/2007. (XII. 23.) Korm. r. A hi tel in té zet part ner koc ká za tá nak ke ze lé sé rõl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14447

382/2007. (XII. 23.) Korm. r. A vil la mos ener gia-ipa ri épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si eljárá sokról 14463

383/2007. (XII. 23.) Korm. r. Az 1989. ok tó ber 23-át meg elõ zõ en al ko tott ren de le ti szin tû jog -
szabályok ren de zé sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14478

384/2007. (XII. 23.) Korm. r. A Rend õr ség ál tal al kal ma zott kény sze rí tõ esz kö zök rend sze re sí té sé nek
szak mai kö ve tel mé nye i rõl és el já rá si sza bá lya i ról . . . . . . . . . . . . . . . 14487

385/2007. (XII. 23.) Korm. r. A köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szer rõl szó ló 2000. évi CXXVIII.
tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 236/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14494

386/2007. (XII. 23.) Korm. r. Egyes fej lesz tés po li ti kai tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról . . . . 14496

387/2007. (XII. 23.) Korm. r. Az egész ség ká ro so dott sze mé lyek szo ci á lis já ra dé ka i ról . . . . . . . . . . . . 14496

388/2007. (XII. 23.) Korm. r. A köz al kal ma zot ti pá lyá zat nak a kor mány za ti sze mély ügyi igaz ga tá si
fel ada to kat el lá tó szerv hon lap ján tör té nõ köz zé té te lé re vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14504

389/2007. (XII. 23.) Korm. r. A meg úju ló ener gia for rás ból vagy hul la dék ból nyert ener gi á val ter melt
vil la mos ener gia, va la mint a kap csol tan ter melt vil la mos ener gia kö -
te le zõ át vé te lé rõl és át vé te li árá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14507

390/2007. (XII. 23.) Korm. r. A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá -
ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 140/1996.
(VIII. 31.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14522

391/2007. (XII. 23.) Korm. r. A la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról szó ló 12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let 
mó do sí tá sá ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14532

105/2007. (XII. 23.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû szai meg vizs gá lá sá ról szó ló 5/1990. (IV. 12.)
 KöHÉM ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14545

106/2007. (XII. 23.) GKM r. A köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga lom ban tar tá sá nak
mû sza ki fel té te le i rõl szó ló 6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do -
sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14559

107/2007. (XII. 23.) GKM r. A ví zi köz le ke dés irá nyí tá sá ra és a ha jó út ki tû zé sé re szol gá ló je lek rõl, va -
la mint e je lek lé te sí té sé rõl, üze mel te té sé rõl, mó do sí tá sá ról és meg -
szün te té sé rõl szó ló 27/2002. (XII. 5.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról . 14573

108/2007. (XII. 23.) GKM r. Az au tó pá lyák, au tó utak és fõ utak hasz ná la tá nak díj ár ól szó ló 36/2007.
(III. 26.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14590

A tar ta lom jegy zék a 13939. ol da lon foly ta tó dik.
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109/2007. (XII. 23.) GKM r. Az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gi á nak az át vi te li rend szer -
irá nyí tó ál tal tör té nõ szét osz tá sá ról és a szét osz tás so rán al kal maz ha tó 
árak meghatározásának módjáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14593

110/2007. (XII. 23.) GKM r. A nagy ha tás fo kú, hasz nos hõ ener gi á val kap csol tan ter melt vil la mos
ener gia és a hasz nos hõ mennyi sé ge meg ál la pí tá sá nak számítási
módjáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14596

42/2007. (XII. 23.) HM r. A kül föl di szol gá lat ba ve zé nyel tek kel kap cso la tos sze mély ügyi fel ada -
tok ról és jog ál lá suk egyes kér dé se i rõl szó ló 26/2002. (IV. 12.) HM
rendelet módosításáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14604

58/2007. (XII. 23.) IRM r. A bün te tõ ügyek ben köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ ügy véd ké pe sí té si
kö ve tel mé nye i rõl, dí ja zá sá ról és iratkezelésérõl. . . . . . . . . . . . . . . . . 14606

4. kö tet

59/2007. (XII. 23.) IRM r. Az egy sé ges nyo mo zó ha tó sá gi és ügyész sé gi bûn ügyi sta tisz ti ká ról . . 14610

60/2007. (XII. 23.) IRM r. Az ügyész ség és a Rend õr ség szer ve i nek az ügyész sé gi nyo mo zás ban való
együtt mû kö dé sé rõl és az en nek so rán fel me rült költ sé gek rõl . . . . . . . . 14611

61/2007. (XII. 23.) IRM r. Egyes bün te tés-vég re haj tá si tár gyú igaz ság ügy-mi nisz te ri ren de le tek
mó do sí tá sá ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14613

62/2007. (XII. 23.) IRM r. A Rend õr ség Szol gá la ti Sza bály za tá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14615

63/2007. (XII. 23.) IRM r. A Rend õr ség nél rend sze re sí tett kény sze rí tõ esz kö zök tí pu sa i ról és faj tá i -
ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14645

64/2007. (XII. 23.) IRM r. A hely szí ni bír sá go lás rész le tes sza bá lya i ról szó ló 10/2000. (II. 23.) BM
ren de let mó do sí tá sá ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14647

65/2007. (XII. 23.) IRM r. Az igaz ság ügyi szak ér tõk dí ja zá sá ról szó ló 3/1986. (II. 21.) IM ren de let
mó do sí tá sá ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14650

94/2007. (XII. 23.) KvVM r. A víz gaz dál ko dás egyes szak mai kö ve tel mé nye i rõl . . . . . . . . . . . . . . . . 14653

95/2007. (XII. 23.) KvVM r. A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, va la mint a víz ügyi ha tó sá gi el -
já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i ról szó ló 33/2005. (XII. 27.)
KvVM ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14667

96/2007. (XII. 23.) KvVM r. A kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat vég zé sé hez szük sé ges szak mai fel té -
te lek rõl és a fel jo go sí tás mód já ról, va la mint a fe lül vizs gá lat do ku -
men tá ci ó já nak tar tal mi kö ve tel mé nye i rõl szó ló 12/1996. (VII. 4.)
KTM ren de let, va la mint a kör nye ze ti ál la pot vizs gá ló szak ér tõi te vé -
keny ség rõl szó ló 15/1997. (V. 28.) KTM ren de let mó do sí tá sá ról . . . 14667

97/2007. (XII. 23.) KvVM r. Az egyes ki emelt je len tõ sé gû ví zi lé te sít mé nyek rend sze res mû sza ki
meg fi gye lé sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14668

98/2007. (XII. 23.) KvVM r. Az Aba új ké ri Ara nyos-völgy ter mé szet vé del mi te rü let lé te sí té sé rõl . . . 14671

99/2007. (XII. 23.) KvVM r. A Deb re ce ni Nagy er dõ Ter mé szet vé del mi Te rü let lé te sí té sé rõl szó ló
10/1992. (III. 25.) KTM ren de let mó do sí tá sá ról. . . . . . . . . . . . . . . . . 14672

100/2007. (XII. 23.) KvVM r. Az ár- és bel víz vé de ke zés rõl szó ló 10/1997. (VII. 17.) KHVM ren de let
mó do sí tá sá ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14673

101/2007. (XII. 23.) KvVM r. A fel szín alat ti víz kész le tek be tör té nõ be avat ko zás és a víz kút fú rás szak -
mai kö ve tel mé nye i rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14687

33/2007. (XII. 23.) PM r. In gat la nok for gal mi ér ték ada ta i nak szol gál ta tá si rend jé rõl és az adat -
szol gál ta tás igaz ga tá si szol gál ta tá si díj ár ól. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14722

1102/2007. (XII. 23.) Korm. h. A Ma gyar Köz tár sa ság Kül sõ Ha tá rok Alap Nem ze ti Prog ram já ról. . . . 14727

1103/2007. (XII. 23.) Korm. h. Az Eu ró pai Ne ut ron ku ta tó Köz pont (ESS) pro jekt ma gyar or szá gi be fo -
ga dá sá val kap cso la tos elõ ké szí tõ fel ada tok ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14735

1104/2007. (XII. 23.) Korm. h. A Haj lék ta la no kért Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak módosí tásáról . . . . 14735

88/2007. (XII. 23.) ME h. Az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en mû kö dõ Rész -
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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CLXIX.
tör vény

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl*

Az Or szág gyû lés a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi
 költségvetésérõl az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 28.  §-a alap ján a 
kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

ELSÕ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
2008. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE

Elsõ Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK
 ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY

MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

1.  § Az Or szág gyû lés a köz pon ti költ ség ve tés 2008. évi
a) be vé te li fõ össze gét 7 899 542,1 mil lió fo rint ban,
b) ki adá si fõ össze gét 9 017 138,9 mil lió fo rint ban,
c) hi á nyát 1 117 596,8 mil lió fo rint ban 

ál la pít ja meg.

2.  § (1) Az 1.  §-ban meg ál la pí tott ki adá si és be vé te li fõ -
össze gek, va la mint a köz pon ti költ ség ve té si szer vek és a
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok sa ját be vé tel lel nem fe de -
zett ki adá sa i hoz nyúj tott költ ség ve té si tá mo ga tá si elõ -
irány za tok költ ség ve té si fe je ze tek, cí mek, al cí mek, jog -
cím-cso por tok, jog cí mek, elõ irány zat-cso por tok és ki -
emelt elõ irány za tok sze rin ti rész le te zé sét e tör vény 1. szá -
mú mel lék le te tar tal maz za.
 (2) A köz pon ti költ ség ve tés mér le gét az Or szág gyû lés
az e tör vény 2. szá mú mel lék le té ben fog lal tak sze rint hagy -
ja jóvá.

3.  § Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a pénz ügy mi nisz tert,
hogy a köz pon ti költ ség ve tés 2008. évi hi á nyát fi nan szí roz za, 
a Kincs tá ri Egy sé ges Szám la (a továb biak ban: KESZ) fo lya -
ma tos lik vi di tá sát biz to sít sa és a köz pon ti költ ség ve tés adós -
sá gát, va la mint a Ma gyar Ál lam kincs tár (a továb biak ban:
Kincs tár) ál tal ke zelt kö ve te lé se it ke zel je.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján
 fogadta el.

Második Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYES
ELÕIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL,

TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETÕLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A központi költségvetés tartalék-elõirányzatai

4.  § (1) Cél tar ta lék szol gál a X. Mi nisz ter el nök ség fe je -
zet, 20. cím, 2. al cím, 1. Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek
jog cím-cso por ton

a) a köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél – ide ért ve a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mi á hoz tar to zó, költ ség ve té si
rend ben gaz dál ko dó in téz mé nye ket és a tár sa da lom biz to -
sí tá si költ ség ve té si szer ve ket is – a fel ada tok vál to zá sá val,
a szer ve ze tek, szer ve zet rend sze rek kor sze rû sí té sé vel, a
fel adat el lát ás éssze rû sí té sé vel meg va ló su ló, ki adás- és
költ ség ve té si tá mo ga tás meg ta ka rí tást ered mé nye zõ lét -
szám csök ken té sek sze mé lyi ki fi ze té se i nek,

b) az Eu ró pai Unió in téz mé nye i ben fog lal koz ta tott
köz tiszt vi se lõ és hi va tá sos ál lo má nyú nem ze ti szak ér tõk
szá má ra kü lön kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott ki adá -
sok nak,

c) a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek nél, to váb bá azok 
te rü le ti és he lyi szer ve i nél a dip lo más pá lya kez dõ fi a ta lok
mun ka ta pasz ta lat-szer zé se tá mo ga tá sá nak,

d) a pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog lal -
koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör vény sze -
rin ti mun kál ta tói ki fi ze té sek nek,

e) a száz szá za lék ban ál la mi, il let ve he lyi ön kor mány -
za ti tu laj do nú, 2006. de cem ber 31-én köz hasz nú vagy gaz -
da sá gi tár sa sá gi for má ban mû kö dõ ak tív fek võ be teg-szak -
el lá tást biz to sí tó egész ség ügyi szol gál ta tók fel adat el lát ása
ra ci o ná li sabb meg szer ve zé se ér de ké ben tör té nõ
2007–2008. évi lét szám csök ken té sek 2008. év ben ese dé -
kes sé váló sze mé lyi ki fi ze té se i nek,

f) azon nem száz szá za lék ban ál la mi, il let ve he lyi ön -
kor mány za ti tu laj do nú, va la mint az egy há zak, az ala pít vá -
nyok ál tal fenn tar tott köz hasz nú vagy gaz da sá gi tár sa sá gi
for má ban mû kö dõ ak tív fek võ be teg-szak el lá tást biz to sí tó
egész ség ügyi szol gál ta tók ré szé re, ame lyek 2007-ben az
Egész ség biz to sí tá si Alap ter hé re pá lyá zat út ján nyer tek tá -
mo ga tást fel adat el lát ásuk ra ci o ná li sabb meg szer ve zé se ér -
de ké ben tör tént lét szám csök ken té sük höz, a 2007–2008.
évi lét szám csök ken té sek 2008. év ben ese dé kes sé váló sze -
mé lyi ki fi ze té se i nek
rész be ni, il le tõ leg tel jes fe de ze té re. A több let tá mo ga tás
igény lé si fel té te le it, az igény be je len té sé nek, meg ál la pí tá -
sá nak, fo lyó sí tá sá nak, el szá mo lá sá nak, a fel hasz ná lás el -
len õr zé sé nek sza bá lya it az a)–c), e)–f) pon tok te kin te té ben 
a Kor mány ren de let ben ál la pít ja meg, a d) pont
vonatkozásában külön tör vény ben foglaltak az irányadók.

Az e)–f) pon tok alat ti sze mé lyi kör ese té ben a sze mé lyi
ki fi ze té sek hez adott költ ség ve té si hoz zá já ru lás nem ha lad -
hat ja meg azt a mér té ket, amely a szer ve ze tet az el bo csá -
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tás ra te kin tet tel ak kor ter hel né, ha arra a köz al kal ma zot tak
jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény al kal ma zá sá -
val ke rül ne sor.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti cél tar ta lék ter hé re a Kor -
mány en ge dé lyé vel tá mo gat ha tók azok a 2008. év ben ese -
dé kes sé váló sze mé lyi ki fi ze té sek, va la mint az azok hoz
kap cso ló dó mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok, ame lyek a
2006–2008. év ben el ren delt szer ve ze ti és egyéb in téz ke -
dé sek kel össze füg gés ben a költ ség ve té si szerv ter ve zet tõl
el té rõ fi ze té si kö te le zett sé ge ese tén ke let kez tek.

(3) Az (1) be kez dés a) pont já ban és a (2) be kez dés ben
meg je lölt ki fi ze té sek re igényt nyújt hat nak be azon köz -
pon ti költ ség ve té si szer vek is, ame lyek ki adá si elõ irány za -
tát tel jes egé szé ben a sa ját be vé te lük fe de zi.

(4) Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy az (1) be kez -
dés sze rin ti cél tar ta lék elõ irány zat ból át cso por to sít son a
IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge dett sze -
mé lyi jö ve de lem adó ja fe je zet 5. Köz pon to sí tott elõ irány -
za tok cím e tör vény 5. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ 9. He -
lyi szer ve zé si in téz ke dé sek hez kap cso ló dó több let ki adá -
sok tá mo ga tá sa és 26. A 2008. évi bér po li ti kai in téz ke dé -
sek tá mo ga tá sa jog cí mek re, amennyi ben e jog cí me ken
ren del ke zés re álló elõ irány zat már fel hasz ná lás ra ke rült.

(5) Az (1)–(3) be kez dés sze rin ti tá mo ga tá si igé nyek jo -
gos sá gát el bí rá ló és an nak sza bály sze rû fel hasz ná lá sát el -
len õr zõ ál la mi szerv a lét szám csök ken tés sel érin tett sze -
mé lyek fog lal koz ta tá si jog vi szo nyá nak meg szün te té sé vel
kap cso la tos aláb bi sze mé lyes ada ta it tel jes kö rû en meg is -
mer he ti és ke zel he ti:

a) név, any ja neve, szü le té si név,

b) szü le té si hely, szü le té si idõ,

c) a mun ka vi szony meg szû nés/meg szün te tés jog cí me,

d) szol gá la ti és köz szol gá la ti idõ,

e) be so ro lás és mun ka kör meg ne ve zé se,

f) a fog lal koz ta tá si jog vi szony kez de té nek és meg szû -
né sé nek idõ pont ja,

g) a mun ka vég zés aló li fel men tés kez dõ és záró idõ -
pont ja,

h) a fog lal koz ta tá si jog vi szony meg szû né sé hez kap -
cso ló dó ki fi ze té sek re vo nat ko zó ada tok (fel men tés és vég -
ki elé gí tés össze ge),

i) a fog lal koz ta tá si jog vi szonnyal kap cso la tos egyéb
ada tok (pl. a fel men tés in do ká ul szol gá ló ada tok, egyéb a
mun ka vi szonnyal kap cso la tos kó dok).

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti sze mé lyes ada to kat az igé -
nye ket el bí rá ló és el len õr zõ szer ve zet a tá mo ga tá si dön tést
kö ve tõ öt év el tel té vel kö te les oly mó don meg sem mi sí te ni, 
hogy hely re ál lí tá suk ne le gyen le het sé ges.

(7) Az (1) be kez dés sze rin ti cél tar ta lék ter hé re kell biz -
to sí ta ni a 2007. év után járó ti zen har ma dik havi il let mény
egy ré szé nek kü lön tör vény sze rin ti ki fi ze té sét. A tá mo ga -
tás fel té te le i nek meg ál la pí tá sá ra és az elõ irány za tok át cso -
por to sí tá sá ra a Kor mány kap fel ha tal ma zást.

(8) Az (1) be kez dés sze rin ti cél tar ta lék ter hé re tá mo gat -
ha tó a köz szfé rá ban dol go zók, to váb bá az or szág gyû lé si
kép vi se lõk és az eu ró pai par la men ti kép vi se lõk ré szé re a
2008. év ben – jog sza bály alap ján – járó több let sze mé lyi
jut ta tá sok és az azok hoz kap cso ló dó mun ka adó kat ter he lõ
já ru lé kok ki fi ze té se. Az elõ irány za tok át cso por to sí tá sá ra a 
Kor mány kap fel ha tal ma zást.

5.  § A köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot -
tak mun ka tel je sít mé nye i nek el is me ré sé re cél tar ta lék szol -
gál a X. Mi nisz ter el nök ség fe je zet, 20. cím, 2. al cím,
2. Köz pon ti tel je sít mé nyösz tön zé si és -ér té ke lé si ke ret
jog cím-cso por ton. A ke ret fel hasz ná lá sá nak tel je sít mény -
elv-ér vé nye sí té sen ala pu ló szem pont ja it, a tá mo ga tás ban
ré sze sít he tõ költ ség ve té si szer vek kö rét, az igény lés fel té -
te le it a Kor mány ál la pít ja meg.

Az állam vagyonával és a felhalmozásokkal
kapcsolatos rendelkezések

6.  § (1) Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon
ér té ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény (a továb -
biak ban: Priv. tv.) 23.  §-a (2) be kez dé se alap ján kép zett
pri va ti zá ci ós tar ta lék szám lá ja és az Ál la mi Pri va ti zá ci ós
és Va gyon ke ze lõ Zrt. (a továb biak ban: ÁPV Zrt.) hoz zá -
ren delt va gyo ná nak szám lá ja 2007. de cem ber 31-én meg -
szû nik. E szám lák 2007. évi záró ál lo má nyát költ ség ve té si
be vé tel ként el szá mol ni nem kell.

(2) Azo kat a kö te le zett sé ge ket, ame lye ket az ÁPV Zrt. a 
Priv. tv. 23.  §-a (2) be kez dé se alap ján kép zett pri va ti zá ci ós 
tar ta lék ból tel je sí tett, 2008. ja nu ár 1-jé tõl a XLIII. Az ál la -
mi va gyon nal kap cso la tos be vé te lek és ki adá sok fe je zet
ter hé re kell tel je sí te ni.

(3) Az ÁPV Zrt. sa ját va gyo ná nak – az ál la mi va gyon ról 
 szóló 2007. évi CVI. tör vény (a továb biak ban: Vtv.)
60.  §-ának (4) be kez dé se alap ján a Ma gyar Ál lam ra
 szálló – pénz ál lo má nyá nak 2007. évi zá ró ál lo má nyát költ -
ség ve té si be vé tel ként el szá mol ni nem kell.

7.  § (1) A 2008. év ben a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze -
lõ Zrt. (a továb biak ban: MNV Zrt.) hi tel fel vé tel re, ér ték -
pa pír ki bo csá tá sá ra és ke zes ség vál la lás ra nem jo go sult.

(2) Az MNV Zrt. 2008. év ben hi telt és köl csönt csak a Vtv. 
ha tá lya alá tar to zó ál la mi tu laj do nú gaz da sá gi tár sa sá gok ré -
szé re nyújt hat a Kor mány elõ ze tes jó vá ha gyá sá val.

(3) A XLIII. Az ál la mi va gyon nal kap cso la tos be vé te lek 
és ki adá sok fe je zet 2. cím, 5. Fe je ze ti tar ta lék al cí mén sze -
rep lõ ki adá si elõ irány zat ból 5000,0 mil lió fo rin tot a pénz -
ügy mi nisz ter, az 5000,0 mil lió fo rin tot meg ha la dó össze -
get a Kor mány át cso por to sít hat a fe je zet ben sze rep lõ ki -
adá si elõ irány za tok ra.

(4) A Vtv. 28.  §-a (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
egye di könyv sze rin ti brut tó ér ték 25,0 mil lió fo rint.
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(5) A Vtv. 33.  §-a (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
egye di könyv sze rin ti brut tó ér ték 25,0 mil lió fo rint.

(6) A Vtv. 35.  §-a (2) be kez dé sé nek i) pont já ban meg ha -
tá ro zott egye di brut tó for gal mi ér ték 25,0 mil lió fo rint.

(7) A Vtv. 36.  §-a (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
egye di könyv sze rin ti brut tó ér ték 1000,0 mil lió fo rint. Az
1000,0 mil lió fo rint egye di könyv sze rin ti brut tó ér té ket el
nem érõ va gyon tárgy in gye nes tu laj don ba adá sá ról a Nem -
ze ti Va gyon gaz dál ko dá si Ta nács – az ál la mi va gyon fel -
ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter út ján – az át adás sal kap cso -
lat ban ki ala kí tott ál lás pont já nak is mer te té sé vel egy ide jû -
leg a Kor mány nyil vá nos dön té sét kér he ti.

(8) A Vtv. 36.  §-a (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in -
gye ne sen át ru ház ha tó va gyon tár gyak 2008. évi össze sí tett
ér té ke 15 000,0 mil lió fo rint le het.

8.  § (1) A köz pon ti költ ség ve té si szer vek ál la mi tu laj do -
nú in gat la nok hasz ná la tá ért a Vtv. 28.  §-a (2) be kez dé se
sze rint fi ze ten dõ bér le ti díj fe de ze tét szol gá ló, a X. Mi -
nisz ter el nök ség fe je zet 20. cím, 2. al cím, 3. Köz pon ti költ -
ség ve té si szer vek bér le ti dí já nak fe de ze te jog cím-cso por -
ton sze rep lõ ki adá si elõ irány zat fel hasz ná lá sá ra a köz pon ti 
költ ség ve té si szer vek és az MNV Zrt. kö zöt ti bér le ti szer -
zõ dés ha tály ba lé pé sét köve tõen ke rül het sor.

(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy az (1) be kez -
dés sze rin ti elõ irány zat ból a bér le ti szer zõ dés alap ján ke -
let ke zõ fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé hez szük sé ges ki -
adá si több let elõ irány za tot meg ál la pít sa és az érin tett fe je -
ze tek költ ség ve té sé be át cso por to sít sa.

(3) Az ál la mi tu laj do nú gaz da sá gi tár sa sá gok tól 2008.
év ben el vont osz ta lék a köz pon ti költ ség ve tés köz pon to sí -
tott be vé te le, ame lyet a XLIII. Az ál la mi va gyon nal kap -
cso la tos be vé te lek és ki adá sok fe je zet ben kell el szá mol ni.

(4) Az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek
ke res ke del mé rõl  szóló 2005. évi XV. tör vény (a továb -
biak ban: Üht.) ál tal lét re ho zott ki bo csá tá si egy sé gek ér té -
ke sí té sé bõl szár ma zó be vé telt a XLIII. Az ál la mi va gyon -
nal kap cso la tos be vé te lek és ki adá sok fe je zet 1. cím, 1. Ér -
té ke sí té si be vé te lek al cí mén, kü lön jog cím cso port ként
kell el szá mol ni.

(5) 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 (a továb biak ban: Éhvt.)
alap ján lét re ho zott ki o tói egy sé gek át ru há zá sá ból be fo lyó
be vé telt a XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Miniszté -
rium fe je zet be vé te le ként kell el szá mol ni.

9.  § (1) A he lyi, he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok te -
kin te té ben az Áht. 108.  §-ának (1) be kez dé sé ben sza bá lyo -
zott ver seny tár gya lás al kal ma zá sa kö te le zõ, amennyi ben
az érin tett va gyon tárgy for gal mi ér té ke a 25,0 mil lió fo rin -
tot meg ha lad ja. A he lyi ön kor mány zat ren de le té ben, va la -
mint a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány zat ha tá ro za tá ban en nél 
ki sebb össze get is meg ha tá roz hat.

(2) Az Áht. 108.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak al -
kal ma zá sa so rán a kis össze gû kö ve te lés ér ték ha tá ra
100 000 fo rint.

10.  § (1) A 2008. év so rán a Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej -
lesz tõ Zrt. és az Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Zrt. az Áht.
100.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott egyes pénz -
ügyi mû ve le tek vég zé sé re 5000,0 mil lió fo rint összeg ha tár 
alatt a pénz ügy mi nisz ter és a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz ter együt tes jó vá ha gyá sá val, 5000,0 mil lió fo rint
összeg ha tár fe lett a Kor mány jó vá ha gyá sá val jo go sult.

(2) A Ma gyar Ál lam ál tal ki bo csá tott ér ték pa pí rok adás vé -
te lé re az (1) be kez dés ben fog lalt kor lá to zás nem vo nat ko zik.

(3) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ gaz da sá gi tár sa sá gok
adós ság ál lo má nya csak a Kor mány jó vá ha gyá sá val ha lad -
hat ja meg az 5000,0 mil lió fo rin tot.

(4) Az (1) és (3) be kez dés sze rin ti kor lá to zá sok mind ad -
dig vo nat koz nak e gaz da sá gi tár sa sá gok ra, amíg több sé gi
ál la mi tu laj don ban van nak.

A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésû
elõirányzatokkal kapcsolatos rendelkezések

11.  § (1) A Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va -
tal 1416,8 mil lió fo rin tot, a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni 
Hi va tal 264,1 mil lió fo rin tot, a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha -
tó ság 7647,8 mil lió fo rin tot, a Köz le ke dés fej lesz té si Ko or -
di ná ci ós Köz pont 135,5 mil lió fo rin tot, a Ma gyar Vas úti
Hi va tal 74,6 mil lió fo rin tot kö te les 2008. év ben be fi zet ni a 
be vé te le i bõl a pénz ügy mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott üte me -
zé si terv sze rint a köz pon ti költ ség ve tés ré szé re, me lyek
ese dé kes sé ge az elsõ há rom ne gyed év vo nat ko zá sá ban a
ne gye dé vet kö ve tõ hó 20. nap ja, a ne gye dik ne gyed év ben
de cem ber 10-e.

(2) A Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság 5963,4 mil lió fo rin -
tot kö te les be fi zet ni a be vé te le i bõl a köz pon ti költ ség ve tés
ja vá ra – be le ért ve a frek ven cia hasz ná la ti dí jak ból szár ma -
zó be vé te le ket is –, feb ru ár 20-tól jú li us 20-ig ha von ta
350,0 mil lió fo rin tot, va la mint au gusz tus 20-tól de cem ber
10-ig ha von ta 650,0 mil lió fo rin tot, to váb bá de cem ber
20-ig 613,4 mil lió fo rin tot.

(3) A Ma gyar Ener gia Hi va tal 735,2 mil lió fo rin tot kö -
te les be fi zet ni a be vé te le i bõl a köz pon ti költ ség ve tés ja vá -
ra, havi 1/12-ed ré szen ként feb ru ár hó nap tól min den hó -
nap 20. nap já ig, il let ve to váb bi 1/12-ed részt de cem ber hó -
nap ban 10-ei be fi ze té si idõ pont ra.

(4) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal 361,1 mil lió fo rin tot
kö te les be fi zet ni a be vé te le i bõl a köz pon ti költ ség ve tés ja -
vá ra, havi 1/12-ed ré szen ként feb ru ár hó nap tól min den hó -
nap 20. nap já ig, il let ve to váb bi 1/12-ed részt de cem ber hó -
nap ban 10-ei be fi ze té si idõ pont ra.

(5) A föld hi va ta lok 2385,8 mil lió fo rin tot kö te le sek be -
fi zet ni a be vé te le ik bõl a köz pon ti költ ség ve tés ja vá ra, havi 
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1/12-ed ré szen ként feb ru ár hó nap tól min den hó nap
20. nap já ig, il let ve to váb bi 1/12-ed részt de cem ber hó nap -
ban 10-ei be fi ze té si idõ pont ra.

(6) Ha a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel ügye le te
alá tar to zó, az (1) be kez dés ben em lí tett költ ség ve té si szer -
vek a be fi ze té si kö te le zett sé gük nek nem tesz nek ele get, a
hi ány zó összeg re fe je ze ti tar ta lé kot kell ké pez ni, és a be fi -
ze tést leg ké sõbb 2008. de cem ber 20-ig ren dez ni kell. A fe -
je ze ti egyen sú lyi tar ta lék ter hé re a gaz da sá gi és köz le ke -
dé si mi nisz ter ha tás kö ré ben a be fi ze té si kö te le zett ség nem
ren dez he tõ.

12.  § (1) A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX.
tör vény (a továb biak ban: Ftv.) 129.  §-ának (3) be kez dé se
sze rin ti, egy fõre meg ál la pí tott hall ga tói nor ma tí va
119 000 Ft/év, a dok to ri kép zés ben részt ve võk egy fõre
meg ál la pí tott tá mo ga tá si nor ma tí vá ja 1 116  000 Ft/év, a
köz tár sa sá gi ösz tön díj ban ré sze sü lõk nor ma tí vá ja
340 000 Ft/év, a di ák ott ho ni el he lye zés nor ma tí vá ja
116 500 Ft/év, a lak ha tá si tá mo ga tás nor ma tí vá ja
60 000 Ft/év, a tan könyv- és jegy zet tá mo ga tás, va la mint a
sport- és kul tu rá lis te vé keny ség nor ma tí vá ja 11 900 Ft/év.

(2) A ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá sá ról  szóló
1996. évi XLV. tör vény 44.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti,
a Rend õr tisz ti Fõ is ko la nap pa li ta go za tos ösz tön dí jas hall -
ga tói pénz be li jut ta tá sá nak nor ma tí vá ja 298 000 Ft/fõ/év.

(3) A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 79/E.  §-a alap ján az egye te mi ta ná ri
mun ka kör 1. fi ze té si fo ko za tá nak ga ran tált il let mé nye
437 300 fo rint.

(4) A fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény
10/A.  §-ában meg ha tá ro zott Szé che nyi Ist ván Ösz tön díj
havi össze ge egye te mi do cens (tu do má nyos fõ mun ka társ)
ese té ben a (3) be kez dés ben meg ál la pí tott összeg 30%-a,
fõ is ko lai ta nár ese té ben a (3) be kez dés ben meg ál la pí tott
összeg 25%-a, a Bé ké sy György Poszt dok to ri Ösz tön díj
havi össze ge ok ta tó, il let ve ku ta tó ese té ben a (3) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott összeg 20%-a, nem ok ta tó ese té ben a
(3) be kez dés ben meg ál la pí tott összeg 70%-a.

(5) A Bo lyai Já nos Ku ta tá si Ösz tön díj havi össze ge
113 200 fo rint.

(6) A kép zé si hoz zá já ru lást, amely a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény be vé te lét ké pe zi, 2008-ra úgy kell meg ter vez ni, és
2009-ben e be vé tel rõl úgy kell el szá mol ni, hogy a kép zé si
hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö te le zett hall ga tók szá má ból le
kell von ni – a fi ze tés re kö te le zet tek ti zen öt szá za lé kát ki te -
võ – men tes ség ben ré szes ülõ ket, és a fenn ma radt lét szá -
mot kell be szo roz ni az irány adó – a hall ga tó ál tal be fi ze -
tett – kép zé si hoz zá já ru lás össze gé vel.

13.  § (1) A köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ
fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket az ál ta luk el lá tott köz ok ta tá si
fel ada tok ra az e tör vény 3. szá mú mel lék le te 15.,

16.1–16.5., 17. pont já ban, az 5. szá mú mel lék let 6., 15.,
16., 18., 22. pont já ban, to váb bá a 8. szá mú mel lék let I. ré -
szé nek 1. és 3. pont já ban meg ál la pí tott, a he lyi ön kor -
mány za tok nor ma tív hoz zá já ru lá sa i val és tá mo ga tá sa i val
azo nos jog cí me ken és fel té te lek mel lett nor ma tív hoz zá já -
ru lás és tá mo ga tás il le ti meg.

(2) A köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek gya kor ló in téz mé nyei ese tén a 3. szá -
mú mel lék let 15., 16.1–16.5. pont ja sze rin ti jog cí mek te -
kin te té ben a nor ma tív hoz zá já ru lá sok két sze re se jár.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás igény -
be vé te lé nek fel té te le, hogy a gya kor ló in téz mé nyek ben a
tan terv köz is me re ti tan tár gya i nak és az ah hoz kap cso ló dó
tan órán kí vü li is ko lai te vé keny ség nek, va la mint az óvo dai
ne ve lé si, a kész ség- és ké pes ség fej lesz té si és tan órán kí vü -
li is ko lai te vé keny sé gek nek leg alább 70%-ában a hall ga -
tók gya kor la ti fel ké szí té se tör tén jék, to váb bá az in téz mé -
nyi ta ní tá si, il let ve az óvo dai fog lal ko zá si idõ ke ret 25%-át
gya kor ló is ko lai, óvo dai fel ada tok ra for dít sák. Amennyi -
ben a fel ada tok szá mos sá gá nak és az éves idõ ke ret nek az
elõ zõ ek ben meg ha tá ro zott szá za lé kos mér té két nem éri el
a fel adat el lát ás, az igény be vé tel jo go sult sá gát en nek meg -
fele lõen ará nyo san kell meg ál la pí ta ni.

(4) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti köz pon ti költ ség ve té si
szerv a lét szám je len tés ben sze rep lõ fel adat mu ta tók alap -
ján az in téz mé nyi költ ség ve tés ben meg lé võ és az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott nor ma tí va alap ján járó tá mo ga -
tás kü lön bö ze tét a fel ügye le tét el lá tó szerv tõl igé nyel he ti.

(5) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott köz pon ti költ -
ség ve té si szerv a tény le ges, a tan ügyi ok má nyok alap ján
do ku men tált fel adat mu ta tók sze rint jo go sult a nor ma tív
hoz zá já ru lás és tá mo ga tás igény be vé te lé re.

(6) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott köz ok ta tá si
célú nor ma tív hoz zá já ru lá sok és tá mo ga tás el szá mo lá sa a
köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in -
téz mény el szá mol ta tá sa sze rint, an nak ré sze ként tör té nik.

14.  § (1) Az 1. szá mú mel lék let ben a Köz pon to sí tott be -
vé te lek cí men sze rep lõ elõ irány za tok a köz pon ti költ ség -
ve tés köz pon to sí tott be vé te le it ké pe zik.

(2) A köz pon to sí tott be vé te li elõ irány za tok beszedé -
séért – ha tör vény más ként nem ren del ke zik – az adott fe je -
zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je tar to zik fe le lõs ség -
gel.

(3) A XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té -
ri um fe je zet, 12. cím, 26–27. al cím hez tar to zó jog cím-cso -
por tok, jog cí mek költ ség ve té si tá mo ga tá si elõ irány za tai
tar tal maz zák a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény
56.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti be vé te le ket.

(4) A XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té -
ri um fe je zet, 12. cím, 1. al cím, 4. jog cím-cso port, 2. Épí -
tés ügyi cél elõ irány za tok jog cím ter hé re a be vé te lek mér té -
ké ig le het kö te le zett sé get vál lal ni.
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Harmadik Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS
ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS TÖBBI

ALRENDSZERÉNEK KAPCSOLATA

A) A helyi önkormányzatok és a központi
 költségvetés kapcsolatrendszere

A helyi önkormányzatok központi költségvetési
kapcsolatokból származó forrásai

15.  § (1) Az Or szág gyû lés a he lyi ön kor mány za tok, va -
la mint a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok és a több cé lú
kis tér sé gi tár su lá sok nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sá nak és
nor ma tív ré sze se dé sû át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adó -
já nak (a továb biak ban: nor ma tív hoz zá já ru lá sok) jogcí -
meit és faj la gos össze ge it az e tör vény 3. szá mú mel lék le -
té ben fog lal tak sze rint ál la pít ja meg.

(2) Az Or szág gyû lés fel hasz ná lá si kö tött ség gel járó
nor ma tív ál la mi tá mo ga tást ál la pít meg a he lyi ön kor -
mány za tok és a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ré szé re az
e tör vény 8. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott fel té te lek
sze rint.

(3) A pénz ügy mi nisz ter és az ön kor mány za ti és te rü let -
fej lesz té si mi nisz ter a nor ma tív hoz zá já ru lá so kat és tá mo -
ga tá so kat – az egyes jö ve de lem pót ló tá mo ga tá sok ki egé -
szí té se ki vé te lé vel – a he lyi ön kor mány za tok nak és a több -
cé lú kis tér sé gi tár su lá sok nak az Áht. 64.  §-a (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá sa sze rin ti fel adat mu -
ta tók, mu ta tó szá mok alap ján ön kor mány za ton ként és jog -
cí men ként együt tes ren de let ben hir de ti ki az Áht.
64.  §-ának (3) be kez dé se sze rint.

16.  § (1) Az Or szág gyû lés – a 15.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot ta kon fe lül – to váb bi, fel hasz ná lá si kö tött -
ség gel járó ál la mi tá mo ga tást ál la pít meg:

a) köz pon to sí tott elõ irány zat ként az e tör vény 5. szá mú 
mel lék le té ben fel so rolt, a he lyi ön kor mány za tok és a több -
cé lú kis tér sé gi tár su lá sok ál tal el lá tan dó fel ada tok ra;

b) az ön ál ló szín há zat fenn tar tó, il let ve szín há zat vagy
szín há zi pro duk ci ót tá mo ga tó he lyi ön kor mány za tok ré -
szé re az e tör vény 7. szá mú mel lék le té ben fog lalt rész le te -
zés sze rint;

c) a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá sá ra,
ez utób bi nál a 2008. évi új in du ló be ru há zá sok tá mo ga tá si
elõ irány za tá nak

ca) 15%-a a ré gió la kó né pes sé gé nek ará nyá ban,

cb) 85%-a a ked vez mé nye zett tér sé gek be so ro lá sá ról
 szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék -
le té ben meg ha tá ro zott leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé -
gek la kó né pes sé ge alap ján

ke rül ré gi ón ként el osz tás ra e tör vény 16. szá mú mel lék le te
sze rint;

d) a he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és vis ma i or fel -
ada ta i ra.

Az elõ irány zat a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná cso kat il le ti
meg, mely bõl

da) a vis ma i or fel ada ta ik el lá tá sá hoz 800,0 mil lió fo rint
daa) 60%-a a ré gi ó ban ta lál ha tó he lyi ön kor mány za tok 

2007. ok tó ber 1-jei szá ma alap ján,
dab) 40%-a a 2005. és a 2006. évek ben ár-, bel víz,

rend kí vü li idõ já rás, il let ve pin ce-, part fal om lás okoz ta ká -
rok eny hí té sé hez jó vá ha gyott tá mo ga tás össze ge ará nyá -
ban ke rül el osz tás ra,

db) az elõ irány zat da) pont sze rin ti összeg gel csök ken -
tett össze gé nek

dba) 50%-a a te rü let fej lesz té si tá mo ga tá sok ról és a de -
cent ra li zá ció el ve i rõl, a ked vez mé nye zett tér sé gek be so ro -
lá sá nak fel té tel rend sze ré rõl  szóló 67/2007. (VI. 28.) OGY
ha tá ro zat (a továb biak ban: OGY ha tá ro zat) III. 2. pont já -
nak ba) al pont ja alap ján,

dbb) 50%-a az OGY ha tá ro zat III. 2. pont já nak bb) al -
pont ja alap ján
ke rül el osz tás ra.

A tá mo ga tás ré gi ón kén ti össze gét e tör vény 16. szá mú
mel lék le te tar tal maz za;

e) vis ma i or tar ta lék ra;
f) a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek fel zár kóz ta -

tá sá nak tá mo ga tá sá ra. Az elõ irány zat a ked vez mé nye zett
tér sé gek be so ro lá sá ról  szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm.
ren de let 2. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott leg hát rá -
nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek la kó né pes sé ge alap ján a re -
gi o ná lis fej lesz té si ta ná cso kat il le ti meg. A re gi o ná lis fej -
lesz té si ta ná csok a tá mo ga tást a ré gi ó hoz tar to zó leg hát rá -
nyo sabb kis tér sé gek bõl ér ke zõ pá lyá za tok kö zött, az
egyes kis tér sé gek la kó né pes sé ge ará nyá ban oszt ják el. A
tá mo ga tás ré gi ón kén ti össze gét e tör vény 16. szá mú mel -
lék le te tar tal maz za;

g) a bu da pes ti 4-es – Bu da pest Ke len föl di pályaud -
var–Bos nyák tér kö zöt ti – met ró vo nal meg épí té sé nek ál la -
mi tá mo ga tá sá ról  szóló 2005. évi LXVII. tör vény sze rin ti
épí té si fel ada tok ra.

(2) A nor ma tív hoz zá já ru lá sok és tá mo ga tá sok le mon -
dás ból fel sza ba du ló elõ irány za tai – a nem he lyi ön kor -
mány zat ré szé re tör té nõ fel adat át adás sal össze füg gõ elõ -
irány zat-csök ke nés ki vé te lé vel – az itt meg ha tá ro zott sor -
rend ben nö ve lik az e tör vény 6. szá mú mel lék le té nek
1. pont já ban, az 1. szá mú mel lék let IX. He lyi ön kor mány -
za tok tá mo ga tá sai és át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adó ja
fe je zet, 11. Vis ma i or tar ta lék cím, a 6. szá mú mel lék le té -
nek 3. pont já ban, va la mint 2. pont já ban meg ha tá ro zott
elõ irány za to kat. Ugyan ilyen sor rend ben nö ve li to váb bá
ezen elõ irány za to kat az in téz mény át adás ból fel sza ba du ló
olyan összeg, amely a 31.  § sze rint nem il le ti meg az át -
vevõ in téz ményt.

(3) Amennyi ben az e tör vény 13.  §-a, il let ve 31.  §-a sze -
rint nor ma tív hoz zá já ru lá sok ra és tá mo ga tá sok ra jo go sult
év köz ben fel ada tot ad át a fel adat el lá tá sá ra kö te le zett he -
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lyi ön kor mány zat ré szé re, az így fel sza ba du ló elõ irány zat -
tal az érin tett fe je zet elõ irány za ta csök ken, a he lyi ön kor -
mány za tot meg il le tõ nor ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga tás
elõ irány za ta meg emel ke dik a 3. és 8. szá mú mel lék let
igény jo go sult sá gi sza bá lyai alap ján.

(4) Ha a he lyi ön kor mány zat nor ma tív hoz zá já ru lás ról és
tá mo ga tás ról való le mon dá sa olyan – nem he lyi ön kor mány -
zat ré szé re tör té nõ – fel adat el lát ás sal függ össze, amely re a
fel ada tot át ve võ jo go sult az e tör vény 13.  §-a vagy 31.  §-a
sze rin ti nor ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga tás igény be vé te lé re,
a fel adat át adás sal év köz ben felszaba duló összeg gel a he lyi
ön kor mány za to kat meg il le tõ nor ma tív hoz zá já ru lás és tá mo -
ga tás elõ irány za tát csök ken te ni kell, és az an nak to váb bi
 folyósításáról gon dos ko dó mi nisz té ri u mi fe je zet ilyen célú
elõ irány za tát meg kell emel ni.

17.  § (1) Mû kö dõ ké pes sé gük meg õr zé se ér de ké ben – a
he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény
(a továb biak ban: Ötv.) 87.  §-ának (1) be kez dé se alap -
ján – ki egé szí tõ tá mo ga tás ra jo go sul tak az e tör vény
6. szá mú mel lék le té ben fog lalt fel té te lek nek meg fe le lõ te -
le pü lé si ön kor mány za tok.

(2) A Fõ vá ro si Ön kor mány zat lát ja el a köz gyû lés ál tal
sza bá lyo zott mó don a 22.  § sza bá lyai sze rint – a Fõ vá ro si
Ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány za tok te kin te té -
ben – az Ötv. 87.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
fel ada tot e tör vény 6. szá mú mel lék le te 1. pont já nak al kal -
ma zá sá val. A Fõ vá ro si Ön kor mány zat eh hez ab ban az
eset ben igé nyel het tá mo ga tást, ha a Fõ vá ro si Ön kor mány -
zat és a ke rü le ti ön kor mány za tok költ ség ve té se i nek össze -
sí tett ada ta i ból e tör vény 6. szá mú mel lék le té nek 1. pont ja
sze rint for rás hi ány mu tat ha tó ki.

18.  § Az Áht. 64/A.  §-ának (4) be kez dé se sze rint meg ál -
la pí tott, az ál la mi tá mo ga tás jog ta lan igény be vé te lé hez
kap cso ló dó ka mat fi ze té si kö te le zett ség ki szá mí tá sa szem -
pont já ból fel adat mu ta tó hoz kap cso ló dó nor ma tív hoz zá já -
ru lás nak és tá mo ga tás nak mi nõ sül az e tör vény 3. szá mú
mel lék let 3., 6., 8. és 11–17. pont ja és a 4. szá mú mel lék let
B) II. c) pont ja, va la mint a 8. szá mú mel lék let I. rész 1. és
3. pont ja, II. rész 3. pont ja, to váb bá III. és IV. ré sze sze rin ti 
elõ irány za tok együt tes össze ge.

19.  § (1) A he lyi ön kor mány za to kat együt te sen az ál lan -
dó la kó hely sze rint az adó zók ál tal 2006. évre be val -
lott – az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal (a továb -
biak ban: APEH) ál tal te le pü lé sen ként ki mu ta tott – sze mé -
lyi jö ve de lem adó 40%-a il le ti meg.

(2) A te le pü lé si ön kor mány za tot az (1) be kez dés sze rint
a köz igaz ga tá si te rü le té re ki mu ta tott sze mé lyi jö ve de lem -
adó 8%-a il le ti meg.

(3) A he lyi ön kor mány za to kat meg il le tõ sze mé lyi jö ve -
de lem adó meg osz tá sá nak rész le tes sza bá lya it a 4. szá mú
mel lék let tar tal maz za.

Az illetékek és más bevételek szabályozása

20.  § (1) Az APEH ál tal 2008. ja nu ár 1-jé tõl be sze dett
il le ték be vé te lek 50%-a a köz pon ti költ ség ve tést,
50%-a – csök kent ve a (4) be kez dés sze rin ti költ ség -
gel – pe dig a fõ vá ro si, a me gyei, il let ve a me gyei jogú vá -
ro si ön kor mány za to kat il le ti meg a (2)–(5) be kez dés ben
fog lal tak sze rint.

(2) A me gyei jogú vá ro si ön kor mány za tot il le ti meg az
APEH ál tal be sze dett il le ték bõl az ille té kességi sza bá lyok
sze rint a me gyei jogú vá ro sok ille té kességi te rü le tén kép -
zõ dõ il le ték be vé tel, csök kent ve az (1) be kez dés sze rin ti
köz pon ti be vé te li ré sze se dés sel, va la mint a (4) be kez dés
sze rin ti költ ség gel.

(3) Az APEH ál tal be sze dett és az ille té kességi sza bá -
lyok sze rint ki mu ta tott, a köz pon ti költ ség ve tés be vé te li
ré sze se dé sé vel és a (2) be kez dés alap ján a me gyei jogú vá -
rost meg il le tõ összeg gel csök ken tett il le ték be vé tel

a) 35%-a köz vet le nül a te rü le ti leg érin tett me gyei ön -
kor mány za tot, va la mint a Fõ vá ro si Ön kor mány za tot,

b) 65%-ának két har ma da egyen lõ összeg ben – egy hu -
szad ré szen ként –, egy har ma da a me gye, va la mint a fõ vá -
ros 2007. ja nu ár 1-jei la kos ság szá ma ará nyá ban a me gyei
ön kor mány za to kat, va la mint a Fõ vá ro si Ön kor mány za tot
il le ti meg a (4) be kez dés sze rin ti költ ség gel csök kent ve.

(4) Az il le ték be sze dés sel kap cso la tos ki adá sok ra a Fõ -
vá ro si Ön kor mány zat tól a te rü le tén be sze dett il le ték be vé -
tel 4%-a, a me gyei és a me gyei jogú vá ro si ön kor mány zat -
tól a te rü le tén be sze dett il le ték be vé tel 8,5%-a vissza tar tás -
ra ke rül.

(5) A (2) és (3) be kez dés sze rin ti il le ték be vé telt a Kincs -
tár a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 20-áig utal ja át a fõ vá ro si, 
a me gyei és a me gyei jogú vá ro si ön kor mány za tok költ -
ség ve té si el szá mo lá si szám lá já ra.

21.  § (1) A gép jár mû adó ról  szóló 1991. évi LXXXII.
tör vény alap ján a bel föl di gép jár mû vek után a te le pü lé si
ön kor mány zat ál tal be sze dett adó 100%-a az ön kor mány -
za tot il le ti meg.

(2) A ter mõ föld bér be adá sá ból szár ma zó jö ve de lem
utá ni – a te le pü lé si ön kor mány za tok ál tal be sze dett – sze -
mé lyi jö ve de lem adó 100%-a a föld te rü let fek vé se sze rin ti
te le pü lé si ön kor mány za tot il le ti meg.

(3) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je ál tal, kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott eset ben jog erõ sen ki sza bott
kör nye zet vé del mi bír ság tel jes össze ge, a kör nye zet vé del -
mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség ál tal a te le -
pü lé si ön kor mány zat te rü le tén jog erõ sen ki sza bott és ab -
ból be folyt kör nye zet vé del mi bír sá gok össze gé nek 30%-a
az ille té kes te le pü lé si ön kor mány za tot il le ti meg.

(4) A sza bály sér té si pénz- és hely szí ni bír ság ból szár -
ma zó, ön kor mány za ti költ ség ve té si el szá mo lá si szám lá ra
vagy an nak al szám lá já ra ér ke zett be vé tel 100%-a – füg -
get le nül a jog erõs ki sza bást vég zõ szerv tõl – az ön kor -
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mány za tot il le ti meg. A sza bály sér té si pénz- és hely szí ni
bír ság vég re haj tá sát kérõ szerv költ ség mi ni mum meg elõ -
le ge zé sé re nem kö te les.

A fõvárosi önkormányzatok bevételei

22.  § A Fõ vá ro si Ön kor mány za tot meg il le tõ be vé te lek nek
a fõ vá ro si és a ke rü le ti ön kor mány za tok kö zöt ti meg osz tá sá -
ra és át uta lá sá ra az Ötv. 64.  §-ában, 64/A–64/C.  §-ában, va la -
mint a fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány za tok
kö zöt ti for rás meg osz tás ról  szóló 2006. évi CXXXIII. tör -
vény ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

A helyi önkormányzatok pénzellátásának
 kiegészítõ szabályai

23.  § (1) A ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo ga tás, a
rend sze res szo ci á lis se gély, az idõs ko rú ak já ra dé ka, a nor -
ma tív ala pú ápo lá si díj, az ön kor mány zat ál tal szer ve zett
köz cé lú fog lal koz ta tás tá mo ga tá sa, va la mint az adós ság -
csök ken té si tá mo ga tás, a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis 
el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban:
Szoctv.) 38.  §-a (2) és (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott la -
kás fenn tar tá si tá mo ga tás, to váb bá a XXVI. Szo ci á lis és
Mun ka ügyi Mi nisz té ri um fe je zet bõl a gyer mek tar tás díj
meg elõ le ge zé se ese té ben a te le pü lé si ön kor mány zat elsõ
al ka lom mal az õt meg il le tõ havi összeg leg fel jebb két sze -
re sét igé nyel he ti, kü lön jog sza bály sze rin ti éven be lü li el -
szá mo lá si kö te le zett ség gel.

(2) Az e tör vény 5. szá mú mel lék let 6., 9., 15., 16., 17.,
19., 22., 26. és 28. pont ja, a 6. szá mú mel lék let 1. pont ja, a
7. szá mú mel lék let, va la mint a 8. szá mú mel lék let I. rész
1. és 3. pont ja, II. rész 3. pont ja, to váb bá a III. és IV. ré sze
alap ján szá mí tott elõ irány za tok fo lyó sí tá sa – fi gye lem mel
az 5. szá mú mel lék let 28. pont já ban és a 6. szá mú mel lék -
let 1. pont já ban meg ha tá ro zot tak ra – az Áht. 101.  §-ának
(7) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint, net tó fi nan szí ro zás ke -
re té ben tör té nik.

(3) A 31.  § (2)–(3) be kez dé se sze rin ti egy há zi és ki sebb -
sé gi fenn tar tói ki egé szí tõ tá mo ga tást

a) a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Kö zokt. tv.) 81.  §-ának (13) be kez dé se,
va la mint 118.  §-ának (9) be kez dé se alap ján köz ok ta tá si
fel ada tot el lá tó egy há zak,

b) a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló
1993. évi LXXVII. tör vény (a továb biak ban: Nek. tv.)
47.  §-a (6) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján köz ok ta tá si fel -
ada tot el lá tó ki sebb sé gi ön kor mány za tok és a Nek. tv.
47.  §-ának (13) be kez dé se alap ján köz ok ta tá si fel ada tot el -
lá tó he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok
a he lyi ön kor mány za tok út ján – az 1. szá mú mel lék let
XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um fe je zet, 11. cím,
2. al cím, 3. jog cím-cso port, 2. Egy há zi és ki sebb sé gi köz -

ok ta tá si in téz mé nyek ki egé szí tõ tá mo ga tá sa jog cím elõ -
irány za tá ról – ve he tik igény be. A Kincs tár ezen össze get a
he lyi ön kor mány zat nak fo lyó sí tott köz pon ti tá mo ga tá sok
net tó fi nan szí ro zá sa ke re té ben a tárgy hó na pot kö ve tõ hó -
nap ban számolja el a kiegészítõ támogatás folyósítására
szolgáló elõirányzat javára.

B) A társadalombiztosítás
és a központi költségvetés kapcsolata

24.  § (1) A Nyug díj biz to sí tá si Ala pot (a továb biak ban:
Ny. Alap) és az Egész ség biz to sí tá si Ala pot (a továb biak -
ban: E. Alap) ter he lõ el lá tá sok, va la mint az Ny. Ala pot és
az E. Ala pot nem ter he lõ el lá tá sok fo lya ma tos tel je sí té se
ér de ké ben a be vé te lek és a ki adá sok idõ be li el té ré sé bõl
adó dó át me ne ti pénz ügyi hi á nyok fe de ze té re a köz pon ti
költ ség ve tés a Kincs tár út ján ka mat men tes hi telt nyújt.

(2) A KESZ-hez kap cso ló dó meg elõ le ge zé si szám lák -
ról ter ve zett hi tel-igény be vé tel rõl – kor mány ren de let ben
sza bá lyo zot tak sze rint – fi nan szí ro zá si ter vet kell ké szí te -
ni, amely in do kolt eset ben mó do sít ha tó.

(3) A KESZ-hez kap cso ló dó meg elõ le ge zé si szám lák -
ról fel vett hi telt az Ny. Alap és az E. Alap a be fo lyó be vé -
te le ik bõl és az ala pot nem ter he lõ el lá tá sok meg té rí té se i -
bõl so ron kí vül tör lesz tik.

25.  § (1) A Kincs tár az E. Alap ré szé re a XXVI. Szo ci á -
lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um fe je zet, 20. cím, 4. Gyer -
mek gon do zá si díj rész le ges meg té rí té se al cím, to váb bá a
21. cím, 3. al cím, 1. Köz gyógy el lá tás jog cím-cso port elõ -
irány za tá ból a fo lyó sí tó szerv ál tal be nyúj tott és a pénz -
ügy mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott fi nan szí ro zá si terv alap ján
fi nan szí ro zást tel je sít.

(2) A Kincs tár az E. Alap utol só be vé te lé nek be ér ke zé se 
és az utol só el lá tá sá nak, il let ve ki adá sá nak ki fi ze té se után
az e tör vény 4.  § (1) be kez dés e) és f) pont ja, (7) és (8) be -
kez dé se, va la mint 5. szá mú mel lék le té nek 9. és 26. pont ja
alap ján az egész ség ügyi in téz mé nyek ré szé re tör tént köz -
pon ti költ ség ve té si ki fi ze té sek össze gé vel, de leg fel jebb
az E. Alap összes ki adá sát meg ha la dó pénz for gal mi be vé -
te li több le te mér té ké ig uta lást tel je sít a LXXII. Egész ség -
biz to sí tá si Alap fe je zet, 8. E. Alap cél tar ta lék cím ter hé re a 
köz pon ti költ ség ve tés ja vá ra a tárgy év utol só kincs tá ri
nap ján.

(3) A (2) be kez dés ben em lí tett egész ség ügyi in téz mé -
nyek ré szé re tör tént köz pon ti költ ség ve té si ki fi ze té sek
nagy sá gá ról a Pénz ügy mi nisz té ri um a tárgy év utol só elõt ti 
kincs tá ri nap já ig tá jé koz tat ja a Kincs tárt.

(4) Az Ny. Alap ré szé re a XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um
fe je zet, 26. cím, 1. al cím

a) 1. Ma gánnyug díj pénz tár ba át lé põk  miatti já ru lék ki esés 
pót lá sá ra jog cím-cso port sze rin ti tá mo ga tás át uta lá sa
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aa) ja nu ár–no vem ber hó na pok ban a tárgy hó 10. nap -
jáig az éves elõ irány zat havi idõ ará nyos össze gé vel,

ab) de cem ber hó nap ban az aa) pont sze rin ti be fi ze té -
sek össze gé nek és a vár ha tó éves ma gánnyug díj pénz tá ri
tag díj be fi ze tés kü lön bö ze té nek össze gé vel, leg fel jebb az
elõ irány zat mér té ké ig a tárgy hó utol só kincs tá ri nap ján,

b) 2. A Nyug díj biz to sí tá si Alap ki adá sa i nak tá mo ga tá -
sa jog cím-cso port sze rin ti tá mo ga tás át uta lá sa

ba) már ci us és no vem ber hó na pok ban az elõ irány zat
40-40 szá za lé ká nak meg fe le lõ össze gek kel,

bb) de cem ber hó nap ban a ba) pont ban tel je sí tett össze -
ge ket is figye lembe véve a tény le ges éves be vé te lek és ki -
adá sok függ vé nyé ben, leg fel jebb az elõ irány zat mér té ké ig
a tárgy ha vi utol só be vé tel be ér ke zé se és az utol só el lá tás
ki fi ze té se után
tör té nik.

(5) A XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet, a X. Mi nisz -
ter el nök ség fe je zet, a XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej -
lesz té si Mi nisz té ri um fe je zet, a XIII. Hon vé del mi Mi nisz -
té ri um fe je zet és a XIV. Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi -
nisz té ri um fe je zet a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a
ma gán nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok
fe de ze té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény (a továb biak -
ban: Tbj.) 18.  §-ának (3) be kez dé se alap ján – fegy ve res
tes tü le tek ked vez mé nyes nyug el lá tá sa i nak ki adá sa i hoz
hoz zá já ru lás jog cí men – ha von ta át uta lást tel je sít az
Ny. Alap ré szé re az éves elõ irány zat havi idõ ará nyos mér -
té ké nek meg fele lõen, a tárgy hó 10. nap já ig.

26.  § A Kincs tár az Ny. Alap ré szé re 2008. feb ru ár hó -
nap tól kez dõ dõ en az Ny. Alap ba kor ked vez mény-biz to sí -
tá si já ru lék cí men ha von ta be fo lyó já ru lék be vé telt ala pul
véve tel je sí ti a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té -
sét meg ala po zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2006. évi CXXI. tör vény 30.  § (14) be kez dé se sze rin ti havi 
fi ze té si kö te le zett sé get a XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um fe je -
zet, 26. cím, 1. al cím, 7. Kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru -
lék cí men át adott pénz esz köz jog cím-cso port elõ irány zat -
ból a tárgy hó nap utol só elõt ti, de cem ber ben az utol só
kincs tá ri nap ján. 2008. ja nu ár hó nap ban a Kincs tár a meg -
elõ zõ évi elõ irány zat 1/11-ed ré szé vel meg egye zõ össze -
get utal az Ny. Alap ré szé re ugyan eb bõl az elõ irány zat ból.

C) A központi költségvetés
 és az elkülönített állami pénzalapok kapcsolata

27.  § Az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok (a továb biak -
ban: pénz ala pok) – a be vé te lek be fo lyá sa és a ki adá sok tel -
je sí té se idõ be ni üte mé nek el té ré se ese tén – a fi nan szí ro zá -
si igé nye ik tel je sí té sé hez igény be ve he tik leg fel jebb há -
rom hó nap ra, de a kö vet ke zõ évre át nem hú zó dó an a
KESZ-t. A KESZ igény be vé te lét a pénz ügy mi nisz ter en -
ge dé lyez he ti. Az en ge dély re vo nat ko zó ké rel met a fi nan -
szí ro zá si igény fel me rü lé se elõtt leg alább 30 nap pal kell
be nyúj ta ni.

D) Az Európai Uniótól érkezõ agrár- és vidékfejlesztési
támogatások és az Európai Unió részére fizetendõ

cukorilleték megelõlegezése

28.  § (1) Az Áht. 18/B.  §-a (1) be kez dé sé nek zs) pont ja
alap ján a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal
(a továb biak ban: MVH) ré szé re, az Eu ró pai Me zõ gaz da sá -
gi Ga ran cia Alap ból (a továb biak ban: EMGA) fi nan szí ro -
zott köz vet len, pi a ci tá mo ga tá sok, az – Eu ró pai Unió ál tal
a ha tá lyos kö zös sé gi jog sza bá lyok alap ján utó la go san
meg té rí ten dõ vagy ér té ke sí tés bõl be fo lyó – in ter ven ci ós
in téz ke dé sek hez kap cso ló dó ki fi ze té sek, va la mint az
 Európai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból fi nan -
szí ro zott vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok – ide nem ért ve az
Ag rár- és Vi dék fej lesz té si Ope ra tív Prog ra mot – fel hasz -
ná lá sá ra vo nat ko zó nem ze ti stra té gi ai ter vek ben (a továb -
biak ban: vi dék fej lesz té si stra té gi ai ter vek) fog lalt tá mo ga -
tá sok Eu ró pai Unió ál tal fi nan szí ro zott ré sze (a továb biak -
ban: ag rár tá mo ga tá sok) tel je sí té sé hez a köz pon ti költ ség -
ve tés a Kincs tár út ján ka mat men tes hi telt nyújt.

(2) A vi dék fej lesz té si stra té gi ai ter vek ben fog lalt tá mo -
ga tá sok ki zá ró lag ab ban az eset ben fi nan szí roz ha tó ak az
(1) be kez dés ben le ír tak sze rint, amennyi ben az így igény -
be vett tel jes össze get az Eu ró pai Unió – még a 2008. év -
ben – utó la go san meg té rí ti, de a ki fi ze tés idõ pont já ban a
vi dék fej lesz té si stra té gi ai ter vek ben fog lalt cé lok ra fel -
hasz nál ha tó uni ós for rás nem áll ren del ke zés re.

(3) A KESZ-hez kap cso ló dó meg elõ le ge zé si szám lák -
ról az eu ró pai uni ós köz vet len tá mo ga tá sok meg elõ le ge zé -
sé nek cél já ra fel vett hi tel nagy sá ga nem ha lad hat ja meg a
Ma gyar Köz tár sa ság nak az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat -
la ko zá sá ról  szóló nem zet kö zi szer zõ dést ki hir de tõ tör vény 
alap ján meg ha tá ro zott, 2008. év ben ki fi ze tés re ke rü lõ,
EMGA ál tal meg té rí ten dõ egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga -
tá sok össze gét.

(4) A KESZ-hez kap cso ló dó meg elõ le ge zé si szám lák -
ról ter ve zett hi tel-igény be vé tel rõl az MVH-nak a Pénz -
ügy mi nisz té ri um és a Kincs tár ré szé re – kor mány ren de let -
ben sza bá lyo zot tak sze rint – 2008. év vo nat ko zá sá ban
2008. ja nu ár 15-éig havi bon tá sú fi nan szí ro zá si ter vet kell
ké szí te nie, me lyet a ren del ke zés re álló in for má ci ók alap -
ján min den hó nap 15-éig ak tu a li zál ni kell. Amennyi ben a
vi dék fej lesz té si stra té gi ai ter vek ki fi ze té se i nek üte me zé se
az (1) be kez dés ben le írt, KESZ-rõl tör té nõ fi nan szí ro zást
tesz szük sé ges sé, a pénz ügy mi nisz ter jo go sult a vi dék fej -
lesz té si stra té gi ai ter vek in téz ke dé sei te kin te té ben a fi nan -
szí ro zá si terv és a ki fi ze té sek üte me zé sét mó do sí ta ni.

(5) Az Eu ró pai Unió ál tal fi nan szí ro zott ag rár tá mo ga tá -
sok ra az igény lõ ak kor is jo go sult, ha az Áht. 10.  §-ában
fog lalt fi ze té si kö te le zett ség gel össze füg gõ, ese dé kes sé
vált és még meg nem fi ze tett köz tar to zá sa van. Az egy sé -
ges te rü let ala pú tá mo ga tás hoz kap cso ló dó ki egé szí tõ
nem ze ti tá mo ga tás ból az igény lõ csak a le járt köz tar to zás -
sal csök ken tett összeg re jo go sult. A köz tar to zás fenn ál lá -
sá ról és an nak össze gé rõl az adó ha tó ság az MVH meg -
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keresésére ada tot szol gál tat. Az adat szol gál ta tás ban sze -
rep lõ tar to zás össze gét az MVH a XII. Föld mû ve lés ügyi és 
Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je zet, 10. cím, 5. al cím,
8. Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem tá mo ga tá sok jog cím-cso -
port elõ irány zat ból meg ál la pí tott tá mo ga tás ból le von ja és
át utal ja az adó ha tó ság nak. A jo go sul tat a köz tar to zás sal
csök ken tett összeg il le ti meg, a vissza tar tott tá mo ga tás nak
meg fe le lõ össze gû tar to zás az át uta lás sal egy ide jû leg
meg fi ze tett nek mi nõ sül. A tá mo ga tás vissza tar tá sá ról az
MVH a ked vez mé nye zet tet a tá mo ga tá si kü lön bö zet át uta -
lá sa kor tá jé koz tat ja.

(6) A KESZ-hez kap cso ló dó meg elõ le ge zé si szám lák -
ról fel vett hi telt az MVH az Eu ró pai Uni ó tól be fo lyó be vé -
te le i bõl so ron kí vül tör lesz ti.

(7) Az ag rár tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó, az ügy fél tõl
szár ma zó be fi ze té se ket az MVH a KESZ-hez kap cso ló dó
meg elõ le ge zé si szám la ré szé re ha von ta át utal ja.

(8) A XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz -
té ri um fe je zet, 10. cím, 7. Ár fo lyam koc ká zat és egyéb, EU
ál tal nem té rí tett ki adá sok al cím ter hé re kell el szá mol ni

a) az Eu ró pai Bi zott ság EMGA éves el szá mo lá sá ról
 szóló hi va ta los dön té sét köve tõen ha la dék ta la nul – az in -
ter ven ci ós fel vá sár lás ra for dí tott, de ér té ke sí tés bõl még be
nem folyt össze gek ki vé te lé vel – a KESZ-hez kap cso ló dó
meg elõ le ge zé si szám lák ról fel vett hi tel azon ré szét, ame -
lyet az Eu ró pai Unió vagy az ügy fél nem té rít meg az
MVH út ján, va la mint az ag rár tá mo ga tá sok árfolyam -
különbözetét,

b) az in ter ven ci ós fel vá sár lás hoz kap cso ló dó azon ki -
adá so kat, ame lyek a nem ze ti költ ség ve tést ter he lik.

29.  § (1) Az MVH kö te les az in ter ven ci ós fi nan szí ro zás
EM GA-ból fo lyó sí tott ka mat té rí té sét – an nak be ér ke zé se
után ha la dék ta la nul – a köz pon ti költ ség ve tés ré szé re át -
utal ni, ame lyet a köz pon ti költ ség ve tés ka mat be vé te le ként 
kell el szá mol ni.

(2) Az in ter ven ci ós fel vá sár lás sal kap cso la tos azon ka -
mat ter het, ame lyet az Eu ró pai Unió az MVH ál tal sza bály -
ta la nul tel je sí tett ki fi ze tés bõl ere dõ en – az Eu ró pai Bi zott -
ság hi va ta los dön té se alap ján – nem té rít meg, a XII. Föld -
mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je zet,
10. cím, 7. Ár fo lyam koc ká zat és egyéb, EU ál tal nem té rí -
tett ki adá sok al cím ter hé re kell tör lesz te ni.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben sze rep lõ ka mat té rí té sek
el szá mo lá sa a XLI. A köz pon ti költ ség ve tés ka mat el szá -
mo lá sai, tõ ke vissza té rü lé sei, az adós ság- és kö ve te lés ke -
ze lés költ sé gei fe je zet, 2. cím, 5. In ter ven ci ós fel vá sár lás
elõ fi nan szí ro zá si költ sé gé nek meg té rí té se al cím ja vá ra
tör té nik.

30.  § (1) Az Áht. 18/B.  §-a (1) be kez dé sé nek x) pont já -
ban hi vat ko zott, cu kor il le ték-fi ze té si kö te le zett ség tel je sí -
té sé re fel vett hi tel nagy sá ga nem ha lad hat ja meg az Eu ró -

pai Unió ré szé re fi ze ten dõ, kö zös sé gi jog sza bály alap ján
meg ha tá ro zott il le ték össze gét.

(2) A cu kor il le ték-fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé re
fel vett hi telt az MVH a cu kor il le ték meg fi ze té sé re kö te -
le zet tek tõl e cí men be fo lyó be vé te lek bõl so ron kí vül
tör lesz ti.

(3) A KESZ-hez kap cso ló dó meg elõ le ge zé si szám lá ról
fel vett hi tel azon ré szét, ame lyet az MVH nem tör lesz tett,
il let ve köz tar to zás ként nem ke rült be haj tás ra, a XII. Föld -
mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je zet,
10. cím, 7. Ár fo lyam koc ká zat és egyéb, EU ál tal nem té rí -
tett ki adá sok al cím ter hé re kell ren dez ni.

Negyedik Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS
ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK

KAPCSOLATA

31.  § (1) Az Or szág gyû lés a kü lön tör vény ben meg ha tá -
ro zott szo ci á lis, köz ok ta tá si, fel sõ ok ta tá si, kul tu rá lis köz -
fel ada tot (a továb biak ban: hu mán szol gál ta tá sok) el lá tó in -
téz ményt fenn tar tó egy há zi jogi sze mély, tár sa dal mi szer -
ve zet, ala pít vány, köz ala pít vány, or szá gos ki sebb sé gi ön -
kor mány zat, köz hasz nú tár sa ság, non pro fit gaz da sá gi tár -
sa ság, gaz da sá gi tár sa ság és a hu mán szol gál ta tást alap te -
vé keny ség ként vég zõ, a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló
1995. évi CXVII. tör vény ha tá lya alá tar to zó egyé ni vál lal -
ko zó (a továb biak ban együtt: nem ál la mi in téz mény fenn -
tar tó ja) ré szé re mû kö dé si és fenn tar tá si célú nor ma tív és
egyéb hoz zá já ru lást ál la pít meg a kö vet ke zõk sze rint:

a) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mény
fenn tar tó ját nor ma tív hoz zá já ru lás il le ti meg – fi gye lem -
mel a b) pont ban fog lal tak ra – e tör vény 3. szá mú mel lék -
le te 15–17. pont já ban, az 5. szá mú mel lék let 6., 15., 16.,
18., 22. pont já ban, to váb bá a 8. szá mú mel lék let I. ré szé -
nek 1. és 3. pont já ban meg ál la pí tott, a he lyi ön kor mány za -
tok nor ma tív hoz zá já ru lá sa i val és tá mo ga tá sa i val azo nos
jog cí me ken és jo go sult sá gi fel té te lek mel lett a kö vet ke zõ
el té ré sek kel.

A 3. szá mú mel lék let 16.6.1. pont já ban meg ál la pí tott
nor ma tív hoz zá já ru lás szem pont já ból be já ró az a gyer mek, 
ta nu ló, aki nek a la kó he lye, en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si
he lye az in téz mény szék he lyén, tag in téz mény ese tén te -
lep he lyén kí vü li te le pü lé sen van. A 16.6.2. pont sze rin ti
hoz zá já ru lás ak kor igé nyel he tõ a köz sé gi gyer me kek, ta -
nu lók után, ha az óvo dai, és/vagy ál ta lá nos is ko lai fel adat
el lá tá sát leg alább két te le pü lés te kin te té ben a fenn tar tó a
te rü le ti leg érin tett több cé lú kis tér sé gi tár su lás sal/tár su lá -
sok kal kö tött írá sos együtt mû kö dé si meg ál la po dás alap ján 
vál lal ja. A hoz zá já ru lás az együtt mû kö dé si meg ál la po dás -
ban fog lalt azon köz sé gi gyer me kek, ta nu lók után igé nyel -
he tõ, akik nek ne ve lé sé rõl, ok ta tá sá ról a nem ál la mi in téz -
mény fenn tar tó ja gon dos ko dik. Az igény lés nél a 3. szá mú
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mel lék let 16.6.1–16.6.2. pont já ban fog lalt to váb bi fel té te -
le ket ér te lem sze rû en a he lyi ön kor mány za tok kal azo no san 
kell figye lembe ven ni.

b) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó in téz ményt fenn tar tó
gaz da sá gi tár sa sá got – ide nem ért ve a non pro fit gaz da sá gi 
tár sa sá got –, va la mint az egyé ni vál lal ko zót az a) pont sze -
rin ti nor ma tí va 30%-ának meg fe le lõ hoz zá já ru lás és tá mo -
ga tás il le ti meg.

c) A nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz ményt az ál ta la el lá -
tott köz ok ta tá si fel adat ra a 13.  § (1) be kez dé se sze rint hoz -
zá já ru lás és tá mo ga tás il le ti meg.

d) A nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény gya kor ló in téz -
mé nye ese tén a 13.  § (2) be kez dé se sze rin ti nor ma tív hoz zá -
já ru lás és tá mo ga tás jár. Ez a hoz zá já ru lás és tá mo ga tás jár az
egy há zi jogi sze mély ál tal fenn tar tott in téz mény ese tén is, ha
egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel – a fenn tar tói jo gok kö -
zös gya kor lá sá ra – kö tött meg ál la po dás ke re té ben köz re mû -
kö dik a gya kor ló in téz mé nyi fel ada tok el lá tá sá ban.

e) Nem jár nor ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga tás a szak -
kö zép is ko lai és a szak is ko lai ta nu lók gya kor la ti kép zé sé -
ben részt ve võ nek, ha költ sé gei meg té rí té sé re a Mun ka erõ -
pi a ci Alap kép zé si alap ré szé bõl igényt tart. A tér sé gi in -
teg rált szak kép zõ köz pont ke re té ben mû kö dõ köz pon ti
kép zõ hely hu mán szol gál ta tó fenn tar tó ja a szak kép zé si év -
fo lya mo kon ta nu lók után a 3. szá mú mel lék let 16.1.2. pont 
alat ti nor ma tív hoz zá já ru lást igény be ve he ti.

f) Az egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz ményt az Ftv.
139.  §-ának (5)–(6) és (9) be kez dé se sze rin ti ál la mi hoz zá -
já ru lás il le ti meg.

g) A nem ál la mi nem egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz ményt
az Ftv. 137.  § (3) be kez dé se sze rin ti ál la mi hoz zá já ru lás il -
le ti meg.

h) A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis, gyer -
mek jó lé ti, gyer mek vé del mi köz fel ada tot el lá tó in téz mény
nem ál la mi fenn tar tó ját nor ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga -
tás il le ti meg – fi gye lem mel az i) pont ban fog lal tak ra – a
he lyi ön kor mány za tok e tör vény 3. szá mú mel lék le té nek
11. b)–m) és 12–14. pont ja i ban, to váb bá 8. szá mú mel lék -
le te II. ré szé nek 3. pont já ban meg ál la pí tott tá mo ga tá sa i val
azo nos jog cí me ken, összeg ben és fel té te lek mel lett.

i) A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis, gyer -
mek jó lé ti, gyer mek vé del mi köz fel ada tot el lá tó in téz ményt 
fenn tar tó gaz da sá gi tár sa sá got – ide nem ért ve a non pro fit
gaz da sá gi tár sa sá got –, és az e be kez dés ben meg ha tá ro zott 
egyé ni vál lal ko zót a h) pont sze rin ti nor ma tí va 30%-ának
meg fe le lõ hoz zá já ru lás il le ti meg.

j) A nem ál la mi in téz mény fenn tar tó já nak az e be kez -
dés alap ján meg ál la pí tott nor ma tív hoz zá já ru lás és tá mo -
ga tás tel jes össze gét át kell ad nia an nak az in téz mény nek,
amely re te kin tet tel a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ra sor ke rült.

(2) A köz ok ta tá si köz fel ada tot el lá tó egy ház a nor ma tív
hoz zá já ru lá son és tá mo ga tá son túl az egy há zak hit éle ti és
köz cé lú te vé keny sé gé nek anya gi fel té te le i rõl  szóló 1997. évi
CXXIV. tör vény (a továb biak ban: az egy há zak tá mo ga tá sá -
ról  szóló tör vény) 6.  §-ában meg ha tá ro zot tak sze rint ki egé -
szí tõ tá mo ga tás ra jo go sult. A tá mo ga tá si összeg – füg get le -

nül az igény be vett köz ok ta tá si szol gál ta tás szá má -
tól – 217 000 fo rint/év min den va lós el lá tott gyer mek, il let ve
ta nu ló után, amely a fenn tar tó egy há zat il le ti meg óvo dai el -
lá tot tak, is ko lai köz is me re ti ok ta tás ban, szak kép zé si el mé le ti
ok ta tás ban, gyógy pe da gó gi ai ok ta tás ban részt ve võk – a Ma -
gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi
CXXVII. tör vény 3. szá mú mel lék le té nek 15.2. pont ja alap -
ján 2008. au gusz tus 31-éig, e tör vény 3. szá mú mel lék let
15. a)–d) pont ja i ban 2008. szep tem ber 1-jétõl figye lembe ve -
he tõ – tört évi (8/12 és 4/12 havi) lét szá ma alap ján. E ki egé -
szí tõ tá mo ga tás ra az egy ház a fel sõ ok ta tá si in téz mé nye gya -
kor ló in téz mé nyé ben ok ta tott jai után nem jo go sult.

(3) A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó in téz ményt a Nek. tv.
47.  §-ának (4) és (13) be kez dé se alap ján fenn tar tó or szá -
gos ki sebb sé gi ön kor mány zat a nor ma tív hoz zá já ru lá son
és tá mo ga tá son túl a Nek. tv. 47.  §-ának (10)–(12) be kez -
dé se sze rint min den el lá tott gyer mek, il let ve ok ta tott ta nu -
ló után 217 000 fo rint/év ki sebb sé gi fenn tar tói ki egé szí tõ
tá mo ga tás ra jo go sult, az így figye lembe ve he tõ óvo dai el -
lá tot tak, is ko lai köz is me re ti ok ta tás ban, szak kép zé si el mé -
le ti ok ta tás ban, gyógy pe da gó gi ai ok ta tás ban részt ve -
võk – a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 3. szá mú mel lék le té nek
15.2. pont ja alap ján 2008. au gusz tus 31-éig, e tör vény
3. szá mú mel lék let 15. a)–d) pont já ban 2008. szep tem ber
1-jétõl figye lembe ve he tõ – tört évi (8/12 és 4/12 havi) lét -
szá ma alap ján.

(4) A szo ci á lis és gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi köz -
fel ada tot el lá tó in téz ményt fenn tar tó egy há zi jogi sze mély
a nor ma tív hoz zá já ru lá son túl az egy há zak tá mo ga tá sá ról
 szóló tör vény fel té te lei sze rint ki egé szí tõ tá mo ga tás ra jo -
go sult. En nek mér té ke a 3. szá mú mel lék let 11. b)–m) és
12–14. pont ja i ban meg ál la pí tott nor ma tí va 53,8%-a.

(5) Az (1) be kez dés a)–d) és h)–i) pont já ban meg ha tá ro -
zott nor ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga tás, va la mint a
(2)–(4) be kez dés sze rin ti ki egé szí tõ tá mo ga tás el szá mo lá -
sa – a Kor mány ál tal meg ha tá ro zott el já rá si sza bá lyok sze -
rint – az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um, il let ve a Szo -
ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um hu mán szol gál ta tás és
ki egé szí tõ tá mo ga tás tárgy évet kö ve tõ év elõ irány za tai
ter hé re, il let ve ja vá ra tör té nik.

(6) A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis, gyer mek -
jó lé ti és gyer mek vé del mi in téz mény, szol gál ta tás egy há zi
fenn tar tó ja 2008-ban az (1) be kez dés h) pont já ban fel so rolt
nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá sok ra – a 3. szá mú mel lék let ben
meg fo gal ma zott fel té te le ken túl – ak kor jo go sult, ha a Ma -
gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi
CXXVII. tör vény 31.  § (8) be kez dé se sze rin ti kö te le zett sé gé -
nek ele get tett, ide nem ért ve a bá zis-szál lást. A sze mé lyes
gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mény, szol gál ta tás egy -
há zi fenn tar tó ja új be lé põ nek mi nõ sül a 3. szá mú mel lék let
5/B. ki egé szí tõ sza bá lya alap ján.

(7) A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis, il let ve
gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi in téz mény, szol gál ta -

2007/183. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13949



tás – (6) be kez dés ben nem em lí tett – fenn tar tó ja ese tén
2008-ban az (1) be kez dés h) pont já ban fel so rolt nor ma tív
ál la mi hoz zá já ru lá sok ra – a 3. szá mú mel lék let ben meg fo -
gal ma zott fel té te le ken túl – ak kor jo go sult, ha a Ma gyar
Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2006. évi
CXXVII. tör vény 31.  § (9) be kez dé sé ben fog lal tak nak ele -
get tett, ide nem ért ve a bá zis-szál lást. A sze mé lyes gon -
dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mény, szol gál ta tás (6) be -
kez dés ben nem em lí tett nem ál la mi fenn tar tó ja új be lé põ -
nek mi nõ sül, ha a tá mo ga tó szol gál ta tás, kö zös sé gi el lá tá -
sok, ut cai szo ci á lis mun ka, vagy jel zõ rend sze res házi se -
gít ség nyúj tás ese té ben a szol gál ta tás után 2007. de cem ber
hó nap ban nor ma tív hoz zá já ru lás ban nem ré sze sült.

(8) A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis, il let ve
gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi in téz mény, szol gál ta -
tás – ide nem ért ve a bá zis-szál lást – egy há zi, il let ve nem
ál la mi fenn tar tó ja ese té ben a 2009. évi nor ma tív hoz zá já -
ru lás igény lé sé nek fel té te le, hogy a fenn tar tó, il let ve fenn -
tar tó vál to zás ese tén a jog elõd fenn tar tó 2008. jú li us 31-éig 
be je lent se a Kincs tár – fenn tar tó szék he lye sze rin ti ille té -
kes – re gi o ná lis igaz ga tó sá gá nak

a) a nor ma tív hoz zá já ru lás-igény lés alap já ul szol gá ló
vár ha tó fel adat mu ta tót (el lá tot ti lét szám, fé rõ hely szám,
szol gá lat, köz pont) és

b) az igény be vé tel 2009. évi vár ha tó idõ tar ta mát.

A ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén iga zo lá si ké re lem nek
nincs he lye. Ha a jog elõd fenn tar tó nak nem volt be je len té -
si kö te le zett sé ge, a ha tár idõt kö ve tõ fenn tar tó vál to zás ese -
tén a fel té telt tel je sí tett nek kell te kin te ni.

(9) Az (1) be kez dés a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott nor -
ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga tás, va la mint a (2)–(3) be kez dés 
sze rin ti tá mo ga tás fel té te le i nek meg ál la pí tá sá ra, fo lyó sí tá sá -
ra és a fel hasz ná lás el len õr zé sé re a XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis 
Mi nisz té ri um fe je zet, 11. cím, 2. al cím, 3. jog cím-cso port,
2. Egy há zi és ki sebb sé gi köz ok ta tá si in téz mé nyek ki egé szí tõ
tá mo ga tá sa jog cím elõ irány zat ter hé re a Kor mány ál tal meg -
ha tá ro zott összeg hasz nál ha tó fel.

(10) Az (1) be kez dés h)–i) pont já ban meg ha tá ro zott
nor ma tív hoz zá já ru lás, va la mint a (4) be kez dés sze rin ti ki -
egé szí tõ tá mo ga tás fel té te lei meg ál la pí tá sá nak, fo lyó sí tá -
sá nak és fel hasz ná lá sá nak el len õr zé sé re a XXVI. Szo ci á lis 
és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um fe je zet, 16. cím, 48. al cím,
3. Egy há zi szo ci á lis in téz mé nyi nor ma tí va ki egé szí té se
jog cím-cso port elõ irány zat ter hé re a Kor mány ál tal meg -
ha tá ro zott összeg hasz nál ha tó fel.

(11) Az e §-ban meg ál la pí tott köz ok ta tá si célú nor ma tív
hoz zá já ru lás és tá mo ga tás ki zá ró lag az olyan in téz mény ben
el lá tott, ok ta tott után ve he tõ igény be, amely in téz mény mû -
kö dé si en ge dé lyé ben az igény jo go sult sá got meg ala po zó te -
vé keny sé ge ket egy sé ges szer ke zet be fog lal ják, va la mint a
leg ma ga sabb gyer mek- és ta nu ló lét szám az ok ta tás mun ka -
rend je (nap pa li, esti, le ve le zõ) sze rint sze re pel.

(12) A (2) be kez dés sze rin ti ki egé szí tõ tá mo ga tás is
azon gyer me kek, ta nu lók után igé nyel he tõ, akik olyan ne -

ve lé si-ok ta tá si in téz mény ben ve szik igény be a köz szol gál -
ta tást, ame lyik sze re pel a szék hely sze rint ille té kes me -
gyei, fõ vá ro si ön kor mány zat fel adat el lát ási, in téz mény há -
ló zat-mû köd te té si és fej lesz té si ter vé ben.

(13) A (12) be kez dés sze rin ti tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sá -
nak elõ fel té te le a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény költ ség ve té -
sé nek a köz ok ta tá si tör vény 118.  §-ának (4) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot tak sze rin ti nyil vá nos ság ra ho za ta la.

(14) Ha a nem ál la mi in téz ményt fenn tar tó nak járó nor -
ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga tás, va la mint ki egé szí tõ tá -
mo ga tás együt tes össze ge a költ ség ve té si év ben meg ha -
lad ja a 40,0 mil lió fo rin tot, az el szá mo lás jog sze rû sé gét
füg get len könyv vizs gá ló er rõl  szóló nyi lat ko za tá val kell
alá tá masz ta ni. A könyv vizs gá lat költ sé ge it a nem ál la mi
in téz mény fenn tar tó ja vi se li.

(15) A nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja a (2)–(4) be -
kez dés sze rin ti ki egé szí tõ tá mo ga tást kö te les a hu mán szol -
gál ta tást el lá tó in téz mé nye(i), szol gál ta tá sa(i) tá mo ga tá sá -
ra for dí ta ni.

(16) A nem ál la mi in téz mény fenn tar tó ja egye tem le ge -
sen fe le lõs az ál ta la fenn tar tott in téz mény köz tar to zá sa i ért. 
A köz tar to zá sok össze ge a fenn tar tó nak járó nor ma tív tá -
mo ga tás ból – az in téz mény te vé keny sé gé nek fenn tart ha tó -
sá gá ra te kin tet tel – vissza tar tan dó.

(17) A Szoctv. 92/C.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt
elõ írást az Áht. 18/C.  §-a (6) be kez dé sé nek f) pont já ban
meg je lölt fenn tar tók a Kincs tár nál ve ze tett el kü lö ní tett
szám lán tel je sí tik.

(18) A Szoctv. 92/C.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti tá -
mo ga tás össze ge leg alább 90,0 mil lió fo rint.

(19) A tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és a
tûz ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény (a továb biak -
ban: Tüo. tv.) alap ján a köz tes tü let ként mû kö dõ ön kén tes
tû zol tó sá got fenn tar tó he lyi ön kor mány zat a köz tes tü le ti
ön kén tes tûz ol tó ság fenn tar tá sá hoz és mû kö dé sé hez az át -
vál lalt fel adat tal ará nyos ál la mi tá mo ga tást a Tüo. tv.
41.  §-ának (6) be kez dé se, il let ve 34.  §-ának (3) be kez dé se
ér tel mé ben a XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi -
nisz té ri um fe je zet, 12. cím, 22. Köz tes tü le ti tûz ol tó sá gok
nor ma tív tá mo ga tá sa al cí mé nek elõ irány za tá ból a kö vet -
ke zõ fel té te lek és nor ma tí vák alap ján ve he ti igény be:

a) a tá mo ga tást az az ön kor mány zat ve he ti igény be,
amely nek te rü le tén a tárgy évet meg elõ zõ de cem ber 1-jén
az ön kén tes tûz ol tó ság a Tüo. tv. 34.  §-ának (1) be kez dé se
alap ján köz tes tü le ti tûz ol tó ság ként mû kö dött;

b) va la mennyi ön kén tes köz tes tü le ti tûz ol tó ság a ké -
szen lé ti szol gá lat mû kö dé sé hez azo nos össze gû, 9,0 mil lió 
fo rint alap tá mo ga tás ra jo go sult;

c) a b) pont sze rin ti fel osz tott tá mo ga tás után meg ma ra -
dó elõ irány zat a 31/2007. (X. 25.) ÖTM ren de let ben elõ írt
ve szé lyez te tett ség alap ján ke rül fel osz tás ra.

(20) A Tüo. tv. alap ján a XI. Ön kor mány za ti és Te rü -
let fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je zet 12. cím, 20. al cím,
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12. a Ma gyar Tûz ol tó Szö vet ség, va la mint Lé te sít mé nyi 
és Ön kén tes Tûz ol tó sá gok Or szá gos Szö vet sé gé nek tá -
mo ga tá sa jog cím-cso port elõ irány za tá ból 15,0 mil lió
fo rin tot azon ön kén tes tûz ol tó egye sü le tek tá mo ga tá sá -
ra kell for dí ta ni, ame lyek vál lal ják a köz tes tü le ti tûz ol -
tó ság gá tör té nõ fej lesz tést.

32.  § A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek 
az adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról  szóló
1996. évi CXXVI. tör vény 4/A.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja alap ján ki je lölt elõ irány zat fel hasz ná lá si cél ja a
2008. évi sze mé lyi jö ve de lem adó-ren del ke zé sek nél a par -
lag fû-men te sí tés fel ada tai és a gyer mek sze gény ség el le ni
prog ram tá mo ga tá sa fel ada tai. Fel hasz ná lá sa a 2009. évi
költ ség ve té si tör vény ben ke rül meg ter ve zés re.

33.  § (1) A pár tok tá mo ga tá sá ra for dít ha tó ke ret bõl
(I. Or szág gyû lés fe je zet, 7. cím) az ott meg ne ve zett pár tok
a pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról  szóló 1989. évi
XXXIII. tör vény ren del ke zé sei sze rint ré sze sül nek.

(2) A pár tok mû kö dé sét se gí tõ tu do má nyos, is me ret ter -
jesz tõ, ku ta tá si, ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ ala pít vá -
nyok a pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról  szóló
1989. évi XXXIII. tör vény ren del ke zé sei sze rint ré sze sül -
nek tá mo ga tás ban az e cél ra for dít ha tó ke ret bõl (I. Or szág -
gyû lés fe je zet, 8. cím).

(3) A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi szer ve ze tek tá mo ga -
tá sá ra elõ irány zott ke ret (I. Or szág gyû lés fe je zet, 6. cím)
fel hasz ná lá sá ról – ki je lölt bi zott sá gá nak ja vas la ta alap -
ján – az Or szág gyû lés dönt.

Ötödik Fejezet

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS,
VISZONTGARANCIA-VÁLLALÁS ÉS KEZESI

HELYTÁLLÁS

34.  § (1) A Kor mány ál tal 2008. év ben új on nan vál lal -
ha tó egye di ál la mi ke zes sé gek és ál la mi ga ran ci ák együt -
tes össze ge az év egyet len nap ján sem ha lad hat ja meg a
150 000,0 mil lió fo rin tot.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ál la pí tott ke ret összeg – a já -
ru lé kos hi tel költ sé gek és az ár fo lyam vál to zás  miatt be kö -
vet ke zõ emel ke dést ki vé ve – ki zá ró lag az Or szág gyû lés
jó vá ha gyá sá val lép he tõ túl.

(3) Az Áht. 33.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján a
nem zet kö zi fej lesz té si in téz mé nyek tõl fel ve en dõ hi te lek -
hez vál lal ha tó egye di ál la mi ke zes sé gek és ál la mi garan -
ciák nem ter he lik az (1) be kez dés sze rin ti ke ret össze get.

35.  § Az Áht. 33/B.  §-a alap ján 2008. év ben vál lal ha tó
ki ál lí tá si ga ran ci ák és ki ál lí tá si vi szont ga ran ci ák együt tes,
a vál la lás idõ pont já ban fo rint ra át szá mí tott ál lo má nya az

év egyet len nap ján sem ha lad hat ja meg a 150 000,0 mil lió
fo rin tot.

36.  § (1) A Ma gyar Fej lesz té si Bank Zrt. (a továb biak -
ban: MFB Rt.) for rás szer zés cél já ból fel vett éven túli le já -
ra tú hi te le i nek, köl csö ne i nek, va la mint köt vény ki bo csá tá -
sa i nak együt tes ál lo má nya a 2008. év fo lya mán leg fel jebb
1 200 000,0 mil lió fo rint le het.

(2) A Kor mány ha tá ro za ta alap ján az MFB Rt. ál tal
nyúj tott hi tel fi nan szí ro zás ból szár ma zó, va la mint har ma -
dik fél ja vá ra vál lalt kész fi ze tõ ke zes ség bõl és bank ga ran -
ci á ból szár ma zó kö te le zett sé gek együt tes ál lo má nya a
2008. év fo lya mán leg fel jebb 400 000,0 mil lió fo rint le het.

(3) Az MFB Rt. ál tal for rás szer zés cél já ból fel -
vett –  euróban meg ha tá ro zott – éven túli le já ra tú hi te lek -
hez és köl csö nök höz, va la mint ki bo csá tott köt vé nyek hez
kap cso ló dó an a Kor mány ál tal vál lal ha tó ár fo lyam-fe de -
ze ti meg ál la po dás ál tal fe de zett for rá sok fo rint ban szá mí -
tott együt tes ál lo má nya a 2008. év fo lya mán leg fel jebb
1 200 000,0 mil lió fo rint le het.

(4) Az MFB Rt. ál tal sa ját koc ká za tá ra nyúj tott azon hi -
te lek ál lo má nya, ame lyek hez a Kor mány ha tá ro za tá ban
for rás- és esz köz ol da li ka mat tá mo ga tást biz to sít, a 2008.
év fo lya mán leg fel jebb 300 000,0 mil lió fo rint le het.

(5) Az (1)–(4) be kez dés ben meg ál la pí tott ke re te ket a
tény le ges ál lo má nyok az év egyet len nap ján sem ha lad hat -
ják meg.

37.  § (1) Az e tör vény 34.  §-a és 36.  §-ának (2) be kez dé -
se alap ján vál lalt ke zes ség után a köz pon ti költ ség ve tés ja -
vá ra ke zes ség vál la lá si dí jat kell fel szá mí ta ni. A ke zes ség -
vál la lá si díj mér té ke a ke zes ség gel biz to sí tott kö te le zett -
ség össze gé nek leg fel jebb 2%-a le het.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott dí jat a Kor mány
nyil vá nos ha tá ro zat ban ala cso nyabb mér ték ben is meg ál -
la pít hat ja, il let ve in do kolt eset ben el en ged he ti.

38.  § (1) A Ma gyar Ex port-Im port Bank Zrt. ál tal for rás -
szer zés cél já ból kül- és bel föl di hi tel in té ze tek tõl el fo ga -
dott be té tek és fel vett hi te lek, va la mint ki bo csá tott köt vé -
nyek együt tes ál lo má nya 2008. de cem ber 31-én leg fel jebb
220 000,0 mil lió fo rint le het.

(2) A Ma gyar Ex port-Im port Bank Zrt. ál tal a köz pon ti
költ ség ve tés ter hé re vál lalt ex port cé lú ga ran cia ügy le tek
ál lo má nya 2008. de cem ber 31-én leg fel jebb 80 000,0 mil -
lió fo rint le het.

(3) A Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Zrt. ál tal vál lalt nem 
pi ac ké pes biz to sí tá sok ál lo má nya 2008. de cem ber 31-én
leg fel jebb 350 000,0 mil lió fo rint le het.

(4) Az (1)–(3) be kez dés ben meg ál la pí tott ke re te ket a
tény le ges ál lo má nyok az év egyet len nap ján sem ha lad hat -
ják meg.
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39.  § (1) A Hi tel ga ran cia Zrt. ál tal vál lalt kész fi ze tõ ke -
zes ség mö gött – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té -
te lek mel lett – a (2)–(7) be kez dé sek sze rint vissza von ha -
tat lan ál la mi vi szont ga ran cia áll fenn.

(2) Az ál la mi vi szont ga ran cia mér té ke a Hi tel ga ran cia
Zrt. ál tal vál lalt kész fi ze tõ ke zes ség ér vé nye sí té sé bõl a tár -
sa sá got ter he lõ fi ze té si kö te le zett ség 70%-a.

(3) A Hi tel ga ran cia Zrt. az (1) be kez dés sze rin ti ál la mi
vi szont ga ran ci á val a kis- és kö zép vál lal ko zá sok, va la mint
a mun ka vál la lói rész tu laj do no si prog ram meg va ló sí tá sá -
ra – a Mun ka vál la lói Rész tu laj do no si Prog ram ról  szóló
1992. évi XLIV. tör vény alap ján – lét re jö võ szer ve ze tek
(e §-ban a továb biak ban: vál lal ko zá sok) leg fel jebb 25 év
le já ra tú hi tel-, il let ve köl csön szer zõ dés bõl, bank ga ran -
cia-szer zõ dés bõl, ter me lé si célú esz köz be szer zés hez kap -
cso ló dó pénz ügyi lí zing szer zõ dés bõl és fak tor ing szer zõ -
dés bõl ere dõ kö te le zett sé gé ért vál lal hat kész fi ze tõ ke zes -
sé get.

(4) A kész fi ze tõ ke ze si szer zõ dés jo go sult ja le het:
a) pénz ügyi in téz mény,
b) a Ma gyar Vál lal ko zás fej lesz té si Ala pít vány az Or -

szá gos Mik ro hi tel Alap ból tör té nõ pénz köl csön nyúj tá sa
ese tén,

c) a me gyei és fõ vá ro si vál lal ko zás fej lesz té si ala pít -
vány mik ro hi te le zé si te vé keny ség ese tén.

(5) A Hi tel ga ran cia Zrt. ál tal a köz pon ti költ ség ve tés ter -
hé re vál lalt kész fi ze tõ ke zes ség ál lo má nya 2008. de cem ber
31-én nem ha lad hat ja meg a 450 000,0 mil lió fo rin tot.

(6) Az (1) be kez dés sze rin ti ál la mi vi szont ga ran cia ki -
ter jed a Hi tel ga ran cia Zrt.-nek a tõ ke pi ac ról  szóló 2001.
évi CXX. tör vény alap ján mû kö dõ koc ká za ti tõ ke alap nak
gaz da sá gi tár sa ság ban fenn ál ló koc ká za ti tõ ke be fek te té se
ér té ke sí té sé bõl szár ma zó kö ve te lés 50%-áért vál lalt kész -
fi ze tõ ke zes sé gé re is. A kész fi ze tõ ke zes ség gel biz to sí tott
kö ve te lés mér té ke nem ha lad hat ja meg a tu laj don szer zés re 
for dí tott összeg 50%-át.

(7) A Hi tel ga ran cia Zrt. ál tal az (1) be kez dés sze rin ti ál -
la mi vi szont ga ran ci á val vál lalt kész fi ze tõ ke zes ség ér vé -
nye sí té se ese tén a tár sa ság kö te les min den szük sé ges jog -
cse lek ményt meg ten ni a rá át szál ló és a vál lal ko zás sal
szem ben fenn ál ló kö ve te lés be haj tá sá ra. A köz pon ti költ -
ség ve tést il le ti meg a tár sa ság ál tal be haj tott – a be haj tá si
költ sé gek kel csök ken tett – összeg 70%-a.

(8) Ha az (1) be kez dés sze rin ti ál la mi vi szont ga ran ci á -
val vál lalt kész fi ze tõ ke zes ség vál la lás be vál tá sát köve tõen 
a Hi tel ga ran cia Zrt. a reá át szállt kö ve te lést és a pénz ügyi
in téz mény az adós sal szem ben fenn ma radt kö ve te lé sét
együt te sen ér vé nye sí ti, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek mel lett meg ál la pod hat nak ab ban, hogy a be -
haj tá si be vé te lek bõl elõ ször a pénz ügyi in téz mény kö ve te -
lé sét kell ki elé gí te ni.

(9) A Hi tel ga ran cia Zrt. az (1) be kez dés sze rin ti ügy le -
tek be vé te le it, va la mint az ezen ügy le tek hez kap cso ló dó

költ sé ge ket és rá for dí tá so kat el kü lö ní tet ten kö te les nyil -
ván tar ta ni és az éves be szá mo ló ki egé szí tõ mel lék le té ben
be mu tat ni.

(10) A Hi tel ga ran cia Zrt. ál la mi vi szont ga ran cia nél kül,
sa ját koc ká za tá ra is vál lal hat kész fi ze tõ ke zes sé get.

40.  § (1) Az Ag rár-Vál lal ko zá si Hi tel ga ran cia Ala pít -
vány (a továb biak ban e §-ban: Ala pít vány) ál tal vál lalt
kész fi ze tõ ke zes ség mö gött – kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott fel té te lek mel lett – a (2)–(7) be kez dé sek sze rint
vissza von ha tat lan ál la mi vi szont ga ran cia áll fenn.

(2) A ál la mi vi szont ga ran cia mér té ke az Ala pít vány ál -
tal vál lalt kész fi ze tõ ke zes ség ér vé nye sí té sé bõl az Ala pít -
ványt ter he lõ fi ze té si kö te le zett ség 70%-a.

(3) Az (1) be kez dés ben vál lalt ál la mi vi szont ga ran cia a
me zõ gaz da sá gi tõ ke pót ló hi te lek re és az 1999. ja nu ár 1-je
után vál lalt kész fi ze tõ ke zes sé gek ér vé nye sí té sé re vo nat -
ko zik.

(4) Az Ala pít vány a ter mé sze tes sze mé lyek, a gaz da sá gi 
tár sa sá gok, a köz hasz nú tár sa sá gok, a szö vet ke ze tek, a
ma gán vál lal ko zá sok leg fel jebb 25 év le já ra tú hi tel-, il let ve 
köl csön szer zõ dés bõl, bank ga ran cia-szer zõ dés bõl, va la -
mint ter me lé si célú esz köz be szer zés hez kap cso ló dó pénz -
ügyi lí zing szer zõ dés bõl, to váb bá fak tor ing szer zõ dés bõl
ere dõ kö te le zett sé gé ért vál lal hat kész fi ze tõ ke zes sé get.

(5) A kész fi ze tõ ke ze si szer zõ dés jo go sult ja le het:
a) pénz ügyi in téz mény,
b) a Ma gyar Vál lal ko zás fej lesz té si Ala pít vány az Or szá -

gos Mik ro hi tel Alap ból tör té nõ pénz köl csön nyúj tá sa ese tén,
c) a me gyei és fõ vá ro si vál lal ko zás fej lesz té si ala pít -

vány mik ro hi te le zé si te vé keny ség ese tén.

(6) Az Ala pít vány ál tal a köz pon ti költ ség ve tés ter hé re
vál lalt kész fi ze tõ ke zes ség ál lo má nya 2008. de cem ber
31-én nem ha lad hat ja meg a 120 000 mil lió fo rin tot.

(7) Az Ala pít vány ál tal az (1) be kez dés sze rin ti ál la mi vi -
szont ga ran ci á val vál lalt kész fi ze tõ ke zes ség ér vé nye sí té se
ese tén az Ala pít vány kö te les min den szük sé ges jog cse lek -
ményt meg ten ni a rá át szál ló kö ve te lés be haj tá sá ra. Az Ala -
pít vány ál tal be haj tott – a be haj tá si költ sé gek kel csök ken -
tett – összeg 70%-a a köz pon ti költ ség ve tést il le ti meg.

(8) Ha a kész fi ze tõ ke zes ség vál la lás be vál tá sát köve -
tõen az Ala pít vány a reá át szállt kö ve te lést és a pénz ügyi
in téz mény az adós sal szem ben fenn ma radt kö ve te lé sét
együt te sen ér vé nye sí ti, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek mel lett meg ál la pod hat nak ab ban, hogy a be -
haj tá si be vé te lek bõl elõ ször a pénz ügyi in téz mény kö ve te -
lé sét kell ki elé gí te ni.

(9) Az Ala pít vány ál la mi vi szont ga ran cia nél kül, sa ját
koc ká za tá ra is vál lal hat kész fi ze tõ ke zes sé get.

41.  § A Ma gyar Ál lam kész fi ze tõ ke zes ként fe lel a
 Diákhitel Köz pont Zrt. azon fi ze té si kö te le zett sé ge i ért,
ame lyek a bel föld rõl és kül föld rõl, a di ák hi te le zé si rend -
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szer fi nan szí ro zá sa ér de ké ben fel vett hi te le i bõl, il let ve
köt vény ki bo csá tá sa i ból ered nek. Az ál la mi ke zes ség vál la -
lá sért a Di ák hi tel Köz pont Zrt.-nek dí jat nem kell fi zet nie.
A Di ák hi tel Köz pont Zrt. éves fi nan szí ro zá si ter vét a pénz -
ügy mi nisz ter hagy ja jóvá.

42.  § Amennyi ben a Ma gyar Ál lam ál tal be nyúj tott, az
(1)–(2) be kez dé sek ben meg je lölt ál la mi tá mo ga tá sok ra
vo nat ko zó elõ ze tes be je len tés alap ján a ke zes ség vál la lá so -
kat az Eu ró pai Bi zott ság jó vá hagy ja, a Ma gyar Ál lam
kész fi ze tõ ke zes ként fe lel

(1) a csa lá di gaz dál ko dók te lep hely (ta nya, te lep, ma jor)
meg vá sár lá sá hoz, lé te sí té sé hez és kor sze rû sí té sé hez, to váb bá 
a gaz dál ko dás hoz szük sé ges for gó esz kö zök be szer zé sé hez a
csa lá di gaz dál ko dók és más me zõ gaz da sá gi kis- és kö zép -
üze mek ked vez mé nyes hi te le zé sé hez kap cso ló dó ka mat tá -
mo ga tás ról és ál la mi ke zes ség vál la lás ról  szóló 317/2001.
(XII. 29.) Korm. ren de let alap ján fel vett ked vez mé nyes hi te -
lek vissza fi ze té sé ért vál to zat lan fel té te lek mel lett.

a) Az ál la mi ke zes ség vál la lás mér té ke a fenn ál ló tõ ke -
összeg 60%-a.

b) Az ál la mi ke zes ség vál la lás együt tes össze ge nem
ha lad hat ja meg a 12 052 686 929 fo rin tot.

c) Az ál la mi ke zes ség vál la lá sért dí jat nem kell fi zet ni.
d) Az ál la mi ke zes ség vál la lás le já ra ta a hi tel szer zõ dés le -

já ra tát kö ve tõ 30. nap, de leg ké sõbb 2018. feb ru ár 15. nap ja.

(2) a te rü le tü kön 2007. év ben leg alább 30% mér té kû
fagy kárt szen ve dett és 2 000 000 fo rin tot meg nem ha la dó
éves net tó ár be vé tel lel ren del ke zõ, va la mint a 100% mér -
té kû fagy kárt szen ve dett me zõ gaz da sá gi ter me lõk ked vez -
mé nyes hi te le i nek vissza fi ze té sé ért.

a) Az ál la mi ke zes ség vál la lás mér té ke a fenn ál ló tõ ke -
összeg 80%-a.

b) Az ál la mi ke zes ség vál la lás együt tes össze ge nem
ha lad hat ja meg a 3 000 000 000 fo rin tot.

c) Az ál la mi ke zes ség vál la lá sért dí jat nem kell fi zet ni.
d) Az ál la mi ke zes ség vál la lás le já ra ta a hi tel szer zõ dés

le já ra tát kö ve tõ 30. nap, de leg ké sõbb 2016. de cem ber 31.
nap ja.

43.  § Amennyi ben a Ma gyar Ál lam nak szer zõ dés sel, il -
let ve jog sza bállyal vál lalt ke zes ség- vagy vi szont ga ran cia
ér vé nye sí té sé bõl olyan fi ze té si kö te le zett sé ge ke let ke zik,
amely nem sze re pel e tör vény 1. szá mú mel lék le té ben, azt
a XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet, 18. Ál lam ál tal vál -
lalt ke zes ség és vi szont ga ran cia ér vé nye sí té se cím ter hé re
kell tel je sí te ni.

44.  § (1) A Ma gyar Vál lal ko zás fi nan szí ro zá si Zrt.
(e §-ban a továb biak ban: MV Zrt.) ál tal a (2) be kez dés sze -
rint vál lalt kész fi ze tõ ke zes ség ér vé nye sí té sé bõl a tár sa sá -
got ter he lõ fi ze té si kö te le zett sé gek 100%-a mö gött – kü lön 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek mel lett –

a) a Gaz da ság fej lesz tés Ope ra tív Prog ram Pénz ügyi
esz kö zök pri o ri tá si ten ge lyé ben, il let ve

b) a Kö zép-ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram A tu dás -
ala pú gaz da ság in no vá ció- és vál lal ko zás ori en tált fej lesz -
té se pri o ri tá si ten ge lyé ben

Ga ran cia esz kö zök re meg ha tá ro zott for rá sok ere jé ig
vissza von ha tat lan költ ség ve té si vi szont ga ran cia áll fenn.

(2) Az MV Zrt. az (1) be kez dés sze rin ti költ ség ve té si vi -
szont ga ran ci á val a mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zá sok leg -
fel jebb 10 év le já ra tú hi tel szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett sé -
gé nek leg fel jebb 80%-áig vál lal hat kész fi ze tõ ke zes sé get.

(3) Az MV Zrt. ál tal a Gaz da ság fej lesz tés Ope ra tív
Prog ram Pénz ügyi esz kö zök pri o ri tá si ten ge lyé ben, il let ve 
a Kö zép-ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram A tu dás ala pú
gaz da ság in no vá ció- és vál lal ko zás ori en tált fej lesz té se
pri o ri tá si ten ge lyé ben a Ga ran cia esz kö zök re vál lalt kész -
fi ze tõ ke zes ség ál lo má nya a 2008. év ben nem ha lad hat ja
meg a 100 000,0 mil lió fo rin tot.

(4) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti vi szont ga ran cia ér -
vé nye sí té sé bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett sé get a XIX. Uni ós
fej lesz té sek fe je zet, 2. cím, 4. al cím, 1. Gaz da ság fej lesz tés
Ope ra tív Prog ram jog cím cso port, az (1) be kez dés b) pont ja
sze rin ti vi szont ga ran cia ér vé nye sí té sé bõl ere dõ fi ze té si kö te -
le zett sé get a XIX. Uni ós fej lesz té sek fe je zet, 2. cím, 4. al cím,
29. Kö zép-ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram jog cím cso port
ter hé re kell tel je sí te ni.

(5) Az (1)–(3) be kez dé sek sze rin ti ke zes ség ér vé nye sí -
tés bõl szár ma zó, az MV Zrt. ál tal be haj tott kö ve te lés
össze ge a Gaz da ság fej lesz tés Ope ra tív Prog ram, il let ve a
Kö zép-ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram for rá sát nö ve li.

(6) Az MV Zrt. a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ke zes -
ség vál la lá si te vé keny sé get köz vet le nül, vagy az ál ta la
nyílt pá lyá za ti el já rás so rán ki vá lasz tott ga ran cia szer ve ze -
tek köz re mû kö dé sé vel vég zi.

Hatodik Fejezet

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Az Országgyûlés kizárólagos hatásköre

45.  § (1) Az Or szág gyû lés a kö vet ke zõ cí mek, al cí mek,
jog cím-cso por tok, jog cí mek, elõ irány zat-cso por tok, ki -
emelt elõ irány za tok te kin te té ben ma gá nak tart ja fenn a jo -
got az elõ irány za tok év köz be ni meg vál toz ta tá sá ra:

a) a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gi szer ve ze tek tá mo ga -
tá sa (I. Or szág gyû lés fe je zet, 6. cím),

b) a pár tok tá mo ga tá sa (I. Or szág gyû lés fe je zet, 7. cím),

c) az egy há zak tá mo ga tá sa (XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té ri um fe je zet, 11. cím, 39. al cím, 1–8. és 10. jog -
cím-cso port),

d) az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok tá mo ga tá sa
(I. Or szág gyû lés fe je zet, 16. és 17. cím).
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(2) Az Or szág gyû lés ma gá nak tart ja fenn a jo got az I–VI.,
a VIII., a XXX. és a XXXIII. fe je ze tek ki adá si és be vé te li
elõ irány za tai fõ össze gé nek, va la mint a XX. Ok ta tá si és Kul -
tu rá lis Mi nisz té ri um fe je zet 11. cím, 39. al cím, 9. Egy há zi
kul tu rá lis örök ség ér té ke i nek re konst ruk ci ó ja és egyéb be ru -
há zá sok jog cím-cso port elõ irány za tai csök ken té sé re, ki vé ve
az Áht. 46.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta kat, va la mint ha a fe -
je ze tek kö zött a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szer vek ve ze tõi
kez de mé nyez nek elõ irány zat-át cso por to sí tást.

A központi költségvetés elõirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül teljesülõ kiadásai és bevételei

46.  § Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott ki adá si és be vé te li elõ -
irány za tok kö zül az e tör vény 14. szá mú mel lék le té ben
meg ál la pí tott ese tek ben a tel je sü lés kü lön sza bá lyo zott
mó do sí tás nél kül is el tér het az elõ irány zat tól.

47.  § (1) A XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet, 5. Adó- és
Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal cím 1. Mû kö dé si költ ség ve tés
elõ irány zat-cso port 1. Sze mé lyi jut ta tá sok ki emelt elõ irány -
za ta leg fel jebb 16 896,0 mil lió fo rint tal, a 2. Mun ka adó kat
ter he lõ já ru lé kok ki emelt elõ irány za ta leg fel jebb 5407,0 mil -
lió fo rint tal túl lép he tõ a pénz ügy mi nisz ter ál tal meg ha tá ro -
zott fel té te lek tel je sí té se ese tén, és ha a XLII. A köz pon ti
költ ség ve tés fõ be vé te lei fe je zet, 2. cím, 1. Ál ta lá nos for gal -
mi adó al cím elõ irány za ta, a 3. cím, 1. Sze mé lyi jö ve de lem -
adó al cím elõ irány za ta, 3. cím, 4. La kos sá gi il le té kek al cím
elõ irány za ta, a LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Alap fe je zet, 1. cím, 
1. Mun kál ta tói nyug díj biz to sí tá si já ru lék al cím elõ irány za ta,
a 2. Biz to sí tot ti nyug díj já ru lék al cím elõ irány za ta, a LXXII.
Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet 1. cím, 1. Mun kál ta tói
egész ség biz to sí tá si já ru lék al cím elõ irány za ta, a 2. Biz to sí -
tot ti egész ség biz to sí tá si já ru lék al cím elõ irány za ta együt te -
sen leg alább 101%-ban tel je sül.

(2) A pénz ügy mi nisz ter ne gyed éven te en ge dé lyez het elõ -
leg ki fi ze tést az (1) be kez dés sze rin ti sze mé lyi jut ta tás és
mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok elõ irány za tok ter hé re,
amennyi ben az ál ta la meg ha tá ro zott fel té te lek és az (1) be -
kez dés ben meg je lölt elõ irány za tok nak a pénz ügy mi nisz ter
ál tal meg ha tá ro zott ne gyed éves be vé te li ter vei tel je sül nek.

Az év köz ben fi zet he tõ elõ leg össze ge nem ha lad hat ja
meg a ne gyed éves be vé te li ter ven fe lül tel je sü lõ elõ irány -
za tok össze gét.

(3) Amennyi ben a tárgy év de cem ber 29-ig az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott be vé te li elõ irány zat tel je sül, az
(1) be kez dés sze rin ti sze mé lyi jut ta tá sok és mun ka adó kat
ter he lõ já ru lé kok elõ irány za tá nak leg fel jebb az év köz ben
ki fi ze tett elõ leg össze gé vel csök ken tett ré szét le het az
APEH ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

A ju ta lom össze ge az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
fel té te lek tel je sü lé sé nek ará nyá ban fi zet he tõ.

(4) A pénz ügy mi nisz ter a (2) be kez dés sze rint ne gyed -
éven te meg ha tá ro zott be vé te li ter vet meg ha la dó be vé te li

több let leg fel jebb 20%-ának mér té ké ig a XXII. Pénz ügy -
mi nisz té ri um fe je zet, 5. Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si
 Hivatal cím, 1. Mû kö dé si költ ség ve tés elõ irány zat-cso -
port, 3. Do lo gi ki adá sok ki emelt elõ irány za tán és a 2. Fel -
hal mo zá si költ ség ve tés elõ irány zat-cso port ki emelt elõ -
irány za ta in is túl lé pést en ge dé lyez het.

48.  § (1) A XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet, 6. Vám- 
és Pénz ügy õr ség cím, 1. Mû kö dé si költ ség ve tés elõ irány -
zat-cso port, 1. Sze mé lyi jut ta tá sok ki emelt elõ irány za ta
leg fel jebb 6009,1 mil lió fo rint tal, a 2. Mun ka adó kat ter he -
lõ já ru lé kok ki emelt elõ irány za ta leg fel jebb 1922,9 mil lió
fo rint tal túl lép he tõ a pénz ügy mi nisz ter ál tal meg ha tá ro -
zott fel té te lek tel je sü lé se ese tén, és ha a XLII. A köz pon ti
költ ség ve tés fõ be vé te lei fe je zet, 2. cím, 2. Jö ve dé ki adó
al cím, 3. Re giszt rá ci ós adó al cím és a 7. cím, 2. Vám be sze -
dé si költ ség meg té rí té se al cím elõ irány za tai együt te sen
leg alább 101%-ban tel je sül nek.

(2) A pénz ügy mi nisz ter ne gyed éven te en ge dé lyez het elõ -
leg ki fi ze tést az (1) be kez dés sze rin ti sze mé lyi jut ta tás és
mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok elõ irány zat ter hé re, amennyi -
ben az ál ta la meg ha tá ro zott fel té te lek és az (1) be kez dés ben
meg je lölt elõ irány za tok nak a pénz ügy mi nisz ter ál tal meg ha -
tá ro zott ne gyed éves be vé te li ter vei tel je sül nek.

Az év köz ben fi zet he tõ elõ leg össze ge nem ha lad hat ja
meg a ne gyed éves be vé te li ter ven fe lül tel je sü lõ elõ irány -
za tok össze gét.

(3) Amennyi ben tárgy év de cem ber 29-ig az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott be vé te li elõ irány zat tel je sül, az
(1) be kez dés sze rin ti sze mé lyi jut ta tás és mun ka adó kat ter -
he lõ já ru lé kok elõ irány za tok nak leg fel jebb az év köz ben
ki fi ze tett elõ leg össze gé vel csök ken tett ré szét le het a
Vám- és Pénz ügy õr ség ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

(4) A pénz ügy mi nisz ter a (2) be kez dés sze rint ne gyed -
éven te meg ha tá ro zott be vé te li ter vet meg ha la dó be vé te li
több let leg fel jebb 20%-ának mér té ké ig a XXII. Pénz ügy -
mi nisz té ri um fe je zet, 6. Vám- és Pénz ügy õr ség cím,
1. Mû kö dé si költ ség ve tés elõ irány zat-cso port, a 3. Do lo gi
ki adá sok ki emelt elõ irány za tán, és a 2. Fel hal mo zá si költ -
ség ve tés elõ irány zat-cso port ki emelt elõ irány za ta in is túl -
lé pést en ge dé lyez het.

49.  § (1) A XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um
fe je zet, 4. Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel -
ügye lõ ség cím, 1. Mû kö dé si költ ség ve tés elõ irány zat-cso port 
1. Sze mé lyi jut ta tá sok ki emelt elõ irány za ta leg fel jebb
550,0 mil lió fo rint tal, a 2. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok ki -
emelt elõ irány za ta leg fel jebb 176,0 mil lió fo rint tal túl lép he -
tõ, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott
fel té te lek tel je sü lé se ese tén, a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé -
vel, ha a 47.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be vé te li elõ -
irány za tok ra vo nat ko zó fel té tel tel je sül.

(2) A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ne gyed éven te
en ge dé lyez het ju ta lom-elõ leg ki fi ze tést az (1) be kez dés
sze rin ti sze mé lyi jut ta tás és mun ka adó kat ter he lõ já ru lé -
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kok elõ irány za tok ter hé re, amennyi ben az ál ta la meg ha tá -
ro zott fel té te lek, és a 47.  § (1) be kez dés ben meg je lölt elõ -
irány za tok nak a pénz ügy mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott ne -
gyed éves be vé te li ter vei tel je sül nek. Az év köz ben fi zet he -
tõ ju ta lom-elõ leg össze ge nem ha lad hat ja meg a ne gyed -
éves be vé te li ter ven fe lül tel je sü lõ elõ irány za tok össze gét.

(3) Amennyi ben a tárgy év de cem ber 29-ig a 47.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be vé te li elõ irány za tok
tel je sül nek, az (1) be kez dés sze rin ti sze mé lyi jut ta tás és
mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok elõ irány za tá nak leg fel jebb 
az év köz ben ki fi ze tett ju ta lom-elõ leg össze gé vel csök -
ken tett ré szét le het az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun -
ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

(4) A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter a pénz ügy mi nisz -
ter egyet ér té sé vel a (2) be kez dés sze rint ne gyed éven te meg -
ha tá ro zott be vé te li ter vet meg ha la dó be vé te li több let leg fel -
jebb 5%-ának mér té ké ig a XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um fe je zet, 4. Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun -
ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség cím, 1. Mû kö dé si költ ség ve tés elõ -
irány zat-cso port 3. Do lo gi ki adá sok ki emelt elõ irány za tán és
a 2. Fel hal mo zá si költ ség ve tés elõ irány zat-cso port ki emelt
elõ irány za ta in is túl lé pést en ge dé lyez het.

(5) A XXVI. Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um fe -
je zet, 11. Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság cím, 1. Mû -
kö dé si költ ség ve tés elõ irány zat-cso port ki emelt elõ irány -
za tai össze sen leg fel jebb 600,0 mil lió fo rint tal túl lép he tõk
a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott tel -
je sít mény kö ve tel mé nyek tel je sü lé se ese tén a pénz ügy mi -
nisz ter egyet ér té sé vel.

(6) A szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ne gyed éven te
en ge dé lyez het elõ leg ki fi ze tést az (5) be kez dés sze rin ti
elõ irány za tok ter hé re a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel,
ha a tel je sít mény kö ve tel mé nyek idõ ará nyos tel je sí té se
meg ha lad ja a ter ve zet tet.

(7) Tárgy év de cem ber 29-ig az (5) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott összeg nek leg fel jebb az év köz ben ki fi ze tett elõ -
leg gel csök ken tett ré szét le het a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del -
mi Ha tó ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

50.  § (1) A XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz -
té ri um fe je zet, 6. Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi ha tó sá gi szer vek cím, 1. Mû kö dé si költ ség ve tés
elõ irány zat-cso port, 1. Sze mé lyi jut ta tá sok ki emelt elõ -
irány za ta leg fel jebb 300,0 mil lió fo rint tal, a 2. Mun ka adó -
kat ter he lõ já ru lé kok ki emelt elõ irány za ta leg fel jebb
96,0 mil lió fo rint tal túl lép he tõ a kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té se
ese tén a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben, és ha a
XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um fe je zet,
12. cím, 3. Ter mék dí jak al cím 1–9. jog cím-cso port és
12. cím, 5. al cím Víz kész let já ru lék al cím elõ irány za ta
együt te sen leg alább 101%-ban tel je sül.

(2) A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter a pénz ügy -
mi nisz ter rel tör té nõ egyet ér tés sel ne gyed éven te en ge dé -

lyez het ju ta lom-elõ leg ki fi ze tést az (1) be kez dés sze rin ti
sze mé lyi jut ta tás és mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok elõ -
irány zat ter hé re, amennyi ben a kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek és az (1) be -
kez dés ben meg je lölt elõ irány za tok nak a kör nye zet vé del -
mi és víz ügyi mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott ne gyed éves
be vé te li ter vei tel je sül nek. Az év köz ben fi zet he tõ ju ta -
lom-elõ leg össze ge nem ha lad hat ja meg a ne gyed éves be -
vé te li ter ven fe lül tel je sü lõ elõ irány za tok össze gét.

(3) Amennyi ben a tárgy év de cem ber 29-éig az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott be vé te li elõ irány za tok tel je sül -
nek, az (1) be kez dés sze rin ti sze mé lyi jut ta tá sok és mun ka -
adó kat ter he lõ já ru lé kok elõ irány za tok nak leg fel jebb az év 
köz ben ki fi ze tett ju ta lom-elõ leg össze gé vel csök ken tett
ré szét kell a te rü le ti szer vek ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

A Kormány, a pénzügyminiszter és a fejezet felügyeletét
ellátó szervek vezetõinek különleges jogosítványai

51.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a IX. He lyi
ön kor mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge dett sze mé lyi jö ve de -
lem adó ja fe je ze ten be lül új elõ irány za tot hoz zon lét re fe je ze -
ten be lü li és más fe je zet tõl tör té nõ át cso por to sí tás sal.

(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a sze mé lyi jut -
ta tá sok ará nyo sí tá sa cél já ból a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
igaz ga tás és a mi nisz té ri u mok igaz ga tá sa cí me ken jó vá ha -
gyott sze mé lyi jut ta tá sok és mun ka adó kat ter he lõ já ru lé -
kok elõ irány za ta in fe je ze tek kö zöt ti át cso por to sí tást hajt -
son vég re.

(3) A 4.  § (1) be kez dé se és az 5.  § sze rin ti elõ irány zat
 fejezetekre, cí mek re, al cí mek re, jog cím-cso por tok ra, jog -
cí mek re, elõ irány zat-cso por tok ra, ki emelt elõirányza -
tokra – fel mé rés alap ján – tör té nõ át cso por to sí tá sá ra a
pénz ügy mi nisz ter kap fel ha tal ma zást.

(4) A pénz ügy mi nisz ter év köz ben fe je ze tek kö zöt ti elõ -
irány zat-át cso por to sí tást hajt hat vég re a XXII. Pénz ügy -
mi nisz té ri um fe je zet, 17. cím, 1. al cím, 13. Rend kí vü li be -
ru há zá si tar ta lék jog cím-cso port elõ irány zat ter hé re.

(5) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter a
pénz ügy mi nisz ter rel és a tá mo ga tás jel le ge sze rint ille té -
kes mi nisz ter rel egyet ér tés ben a he lyi ön kor mány za tok ál -
tal fel hasz nál ha tó köz pon to sí tott elõ irány za tok (IX. He lyi
ön kor mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge dett sze mé lyi jö ve -
de lem adó ja fe je zet, 5. cím) 5. szá mú mel lék let ben sze rep -
lõ tá mo ga tá si jog cí mei kö zött a 9. és 12. jog cím ki vé te lé -
vel, a he lyi ön kor mány za tok mû kö dõ ké pes sé gé nek meg -
õr zé sét szol gá ló ki egé szí tõ tá mo ga tá sok (IX. He lyi ön kor -
mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem -
adó ja fe je zet, 6. cím) 6. szá mú mel lék let ben sze rep lõ tá -
mo ga tá si jog cí mei kö zött, to váb bá a IX. He lyi ön kor -
mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem -
adó ja fe je zet, 5. és 6. cím, va la mint a 11. cím kö zött az
5. szá mú mel lék let ben sze rep lõ 9. és 12. jog cím ki vé te lé -
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vel – a fel hasz ná lá si igény figye lembe véte lével – át cso -
por to sí tá so kat hajt hat vég re. Ha az át cso por to sí tás a
IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge dett sze -
mé lyi jö ve de lem adó ja fe je zet, 5. cím rõl a 6. cím re tör té -
nik, úgy az át cso por to sí tás ez utób bi cím re a 6. szá mú mel -
lék let 1., 3., 2. tá mo ga tá si jog cím sor rend jé ben tör té nik.

(6) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a föld mû ve lés ügyi
és vi dék fej lesz té si mi nisz tert, hogy a pénz ügy mi nisz ter
elõ ze tes egyet ér té sé vel a XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék -
fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je zet

a) 1–9. cí mek és al cí me ik ki emelt elõ irány za tai kö zött,
b) a 10. cím, 2. Egyéb fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

al cím, a 10. cím, 5. Nem ze ti tá mo ga tá sok al cím, 1–9. jog -
cím-cso port, a 10. cím, 7. Ár fo lyam koc ká zat és egyéb EU
ál tal nem té rí tett ki adá sok al cím, va la mint a 10. cím,
13. EU tag ság ból ere dõ fel ada tok al cím kö zött és az al cí -
me ken be lül át cso por to sí tást hajt son vég re.

(7) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a hon vé del mi mi -
nisz tert, hogy a pénz ügy mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té sé vel
a had erõ-át ala kí tás sal össze füg gõ szer ve ze ti in téz ke dé -
sek bõl ere dõ fel ada tok, a NATO felé vál lalt had erõ-fej -
lesz té si cél ki tû zé sek, va la mint az elõ re nem ter ve zett nem -
zet kö zi fel ada tok vég re haj tá sa cél já ból a XIII. Hon vé del -
mi Mi nisz té ri um fe je zet cí mei, al cí mei kö zött – be le ért ve
cí men be lül a ki emelt elõ irány za to kat is – in do kolt eset ben 
át cso por to sí tást hajt son vég re.

(8) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a pénz ügy mi nisz -
tert, hogy az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ér te sí té se alap -
ján a XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um fe je zet,
11. cím, 15. al cím, 8. Kul tu rá lis köz hasz nú és gaz da sá gi
tár sa sá gok ál tal el lá tott fel ada tok tá mo ga tá sa jog cím-cso -
port elõ irány zat ból, va la mint a XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té ri um fe je zet, 4. Mû vé sze ti in téz mé nyek cím elõ -
irány zat ból a szín há zi fel ada tot el lá tó köz hasz nú tár sa -
ság(ok), költ ség ve té si szerv(ek) fenn tar tói fel ada ta i nak
ön kor mány zat(ok) ré szé re meg ál la po dás sal tör té nõ át adá -
sá val egy ide jû leg az õ(ke)t a meg ál la po dás sze rint meg il -
le tõ össze get a IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai és
át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adó ja fe je zet, 7. A he lyi ön -
kor mány za tok szín há zi tá mo ga tá sa cím meg fe le lõ al -
címeire át ren dez ze.

(9) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a pénz ügy mi nisz -
tert, hogy a XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet, 24. cím,
4. Pénz ügy igaz ga tás kor sze rû sí té se al cím elõ irány za ta ter -
hé re a fel adat meg osz tás nak meg fele lõen fe je ze tek kö zöt ti
át cso por to sí tást hajt son vég re.

(10) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si mi nisz tert, hogy

a) a XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Miniszté -
rium fe je zet, 12. cím, 3. al cím, 2. Vá sár he lyi Terv to vább fej -
lesz té se jog cím-cso port elõ irány za tát – a re gi o ná lis fej lesz té -
si ta ná csok kal egyez tet ve – a 16. szá mú mel lék let ben fog lalt,
ré gi ók szá má ra meg ha tá ro zott összeg meg vál toz ta tá sa nél kül 
a 12. cím, 3. al cím, 4. De cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra -
mok jog cím-cso port ja vá ra át cso por to sít sa,

b) a XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té -
ri um fe je zet, 12. cím, 3. al cím, 2. Vá sár he lyi Terv to vább -
fej lesz té se jog cím-cso port ré gi ón kén ti ke re tei kö zött – a
re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok kal egyez tet ve – át cso por to -
sí tást hajt son vég re.

(11) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az ön kor mány za ti és
te rü let fej lesz té si mi nisz tert, hogy – a pénz ügy mi nisz ter elõ -
ze tes egyet ér té sé vel – a XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz -
té si Mi nisz té ri um fe je zet, 12. cím, 27. al cím, 10. Sport lé te sít -
mé nyek PPP konst ruk ci ó ban tör té nõ fej lesz té se jog cím-cso -
port ból a 11. Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si és Sportszolgál -
tató In té zet (olim pi ai köz pon tok fej lesz té se, fel újí tá sa cél ra)
cím elõ irány za ta i ra át cso por to sí tást hajt son vég re.

(12) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az ok ta tá si és kul -
tu rá lis mi nisz tert, hogy – a pénz ügy mi nisz ter elõ ze tes
egyet ér té sé vel – a XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Miniszté -
rium fe je zet, 11. cím, 2. al cím, 10. Hall ga tói lét szám kép -
zé si több le te (egy há zi vi lá gi kép zés) jog cím-cso port, va la -
mint 11. Hall ga tói lét szám kép zé si több le te (ala pít vá nyi
fel sõ ok ta tás) jog cím-cso port elõ irány za to kat egy más kö -
zött – a szük ség let sze rin ti mér ték ben – át cso por to sít sa.

(13) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az ok ta tá si és kul tu rá -
lis mi nisz tert a XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um fe je -
zet, 11. cím, 1. al cím, 3. Fel sõ ok ta tá si fej lesz té si prog ram
jog cím-cso port jog cí mei kö zöt ti elõ irány za tok át cso por to sí -
tá sá ra, figye lembe véve a be ru há zá sok meg va ló su lá sát.

(14) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si mi nisz tert, hogy – a pénz ügy mi nisz ter
elõ ze tes en ge dé lyé vel – a XI. Ön kor mány za ti és Te rü let -
fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je zet, 12. cím, 26. al cím, 8. Ki -
emelt nem zet kö zi sport ese mé nyek tá mo ga tá sa jog -
cím-cso port, va la mint a 12. cím, 26. al cím, 1. Után pót -
lás-ne ve lé si fel ada tok jog cím-cso port és a 12. cím, 26. al -
cím, 4. Ver seny sport tá mo ga tá sa jog cím-cso port elõ irány -
za tok kö zött át cso por to sí tást hajt son vég re.

(15) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si mi nisz tert, hogy – a pénz ügy mi nisz ter
elõ ze tes egyet ér té sé vel – a XI. Ön kor mány za ti és Te rü let -
fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je zet, 12. cím, 1. al cím, 5. Tu -
risz ti kai cél elõ irány zat jog cím cso port, a 3. al cím, 1. Köz -
pon ti fej lesz té si fel ada tok jog cím cso port, a 26. al cím,
23. Sza bad idõ sport tá mo ga tá sa jog cím cso port elõ irány za -
tai kö zött át cso por to sí tást hajt son vég re.

(16) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a kör nye zet vé del -
mi és víz ügyi mi nisz tert, hogy – a pénz ügy mi nisz ter, a
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, a föld mû ve lés ügyi és
vi dék fej lesz té si mi nisz ter és az ön kor mány za ti és te rü let -
fej lesz té si mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té sé vel – az Éhvt.
alap ján lét re ho zott ki o tói egy sé gek át ru há zá sá ból be folyt
be vé tel nek az Éhvt. 10.  § (3)–(4) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott cé lok ra tör té nõ fel hasz ná lá sá ra a fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok kö zött ki adá si elõ irány za tot nyis son, és az
ér té ke sí tés bõl be folyt tel jes be vé tel lel az elõ irány za tot
meg nö vel je.
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(17) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a Nem ze ti Fej lesz té si 
Ügy nök ség el nö két, hogy – a pénz ügy mi nisz ter elõ ze tes
egyet ér té sé vel – át cso por to sí tást hajt son vég re a XIX. Uni ós
fej lesz té sek fe je zet, 2. cím, 7. al cím, 4. KEOP De ro gá ci ós
pro jek tek ka mat tá mo ga tá sa jog cím-cso port ról a IX. He lyi
ön kor mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge dett sze mé lyi jö ve de -
lem adó ja fe je zet, 5. Köz pon to sí tott elõ irány za tok cím, 5. szá -
mú mel lék let ben sze rep lõ 12. Ön kor mány za tok és jogi sze -
mé lyi sé gû tár su lá sa ik eu ró pai uni ós fej lesz té si pá lyá za tai sa -
ját for rás ki egé szí té sé nek tá mo ga tá sa jog cím re.

(18) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a gaz da sá gi és köz -
le ke dé si mi nisz tert, hogy a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben a XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um fe je -
ze ten be lül a 25. cím, 3. al cím, 1. Be ru há zás ösz tön zé si
cél elõ irány zat jog cím cso port ból olyan ese tek ben, ami kor
a tá mo ga tott nem az el já rá si rend sze rin ti pénz be li tá mo ga -
tást kí ván ja igény be ven ni, a 25. cím, 29. Út pénz tár al cím
elõ irány zat ja vá ra a be ru há zá sok ösz tön zé se ér de ké ben,
ál la mi köz úti inf ra struk tu rá lis lé te sít mé nyek meg épí té se
cél já ból leg fel jebb a Kor mány dön té sé ben fog lalt tá mo ga -
tás sal egye zõ mér té kû for rást át cso por to sít sa.

52.  § (1) A fe je ze tek költ ség ve té sé ben jó vá ha gyott fe je -
ze ti egyen sú lyi tar ta lék

a) az I–VI., a VIII., a XXX. és a XXXIII. fe je ze tek sa ját
ha tás kö ré ben hasz nál ha tó fel a be vé te le ik tel je sí té se ese tén,
to váb bá ha a mû kö dõ ké pes ség fenn tar tá sa, a meg kez dett be -
ru há zá sok, fel újí tá sok ké szült sé gi foka azt in do kol ja,

b) az a) pont ba nem tar to zó fe je ze tek ese té ben a Kor -
mány en ge dé lyé vel, az ál ta la meg ha tá ro zott cél ra hasz nál -
ha tó fel a ki adá sok ala ku lá sá ra és a be vé te lek vár ha tó tel je -
sí té sé re fi gye lem mel.

(2) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a Kor mányt a fe je -
ze ti egyen sú lyi tar ta lék fe je ze ten be lü li, fe je ze tek, il let ve
az ál lam ház tar tás al rend sze rei kö zöt ti át cso por to sí tá sá ra,
az (1) be kez dés a) pont já ban meg je lölt fe je ze tek nél meg -
ter ve zett elõ irány za tok ki vé te lé vel.

(3) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a Kor mányt, hogy a
költ ség ve té si és gaz da sá gi fo lya ma tok függ vé nyé ben
dönt sön a köz pon ti egyen sú lyi tar ta lék fel hasz ná lá sá ról.

53.  § (1) Az I. Or szág gyû lés fe je ze ten be lül az Or szág -
gyû lés Hi va ta la gaz da sá gi fõ igaz ga tó já nak, a X. Mi nisz -
ter el nök ség fe je ze ten be lül a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve -
ze tõ mi nisz ter nek, a XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um fe je ze ten 
be lül a pénz ügy mi nisz ter nek – mint a fe je zet fel ügye le tét
el lá tó szerv ve ze tõ jé nek – ter ve zé si, elõ irány zat-mó do sí tá -
si, fel hasz ná lá si, be szá mo lá si, in for má ció szol gál ta tá si, el -
len õr zé si kö te le zett sé ge és joga nem ter jed ki az I. Or szág -
gyû lés fe je zet, 5. Köz be szer zé sek Ta ná csa cím, a X. Mi -
nisz ter el nök ség fe je zet 11. Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi
Szol gá la tok cím, va la mint a kor mány za ti igaz ga tás össze -
han go lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter ön ál ló mû kö -
dé sét biz to sí tó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat, il le tõ leg a
XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet, 13. Pénz ügyi Szer ve -

ze tek Ál la mi Fel ügye le te cím, és 14. Kor mány za ti El len õr -
zé si Hi va tal cím elõ irány za tok ra.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt jo go kat és kö te le zett -
sé ge ket az I. Or szág gyû lés fe je zet, 5. Köz be szer zé sek Ta -
ná csa cím fe lett a Ta nács el nö ke, a X. Mi nisz ter el nök ség
fe je zet, 11. Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok cím fe -
lett a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca 
nél kü li mi nisz ter, a kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá -
sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter ön ál ló mû kö dé sét biz -
to sí tó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat fe lett a kor mány za ti
igaz ga tás össze han go lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz -
ter, a XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet, 13. Pénz ügyi
Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te cím fe lett a Fel ügye le ti
Ta nács el nö ke, a 14. Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal cím
ese té ben a szer ve zet el nö ke lát ja el.

(3) A kor mány hi va ta lok te kin te té ben az (1) be kez dés -
ben meg je lölt jo go kat és kö te le zett sé ge ket a hi va tal ve ze -
tõ je gya ko rol ja.

(4) A VI. Bí ró sá gok fe je zet nél a fe je zet fel ügye le tét el -
lá tó szerv ve ze tõ je az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta -
nács el nö ke.

(5) A IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge -
dett sze mé lyi jö ve de lem adó ja fe je zet ese té ben az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter, a XLII. A köz pon -
ti költ ség ve tés fõ be vé te lei fe je zet és a XLIII. Az ál la mi
va gyon nal kap cso la tos be vé te lek és ki adá sok fe je zet ese -
té ben a pénz ügy mi nisz ter gya ko rol ja az (1) be kez dés ben
meg je lölt jo go kat és kö te le zett sé ge ket.

(6) A XIX. Uni ós fej lesz té sek fe je zet te kin te té ben a fe je zet 
fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé nek az (1) be kez dés ben
meg je lölt jo ga it és kö te le zett sé ge it a Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök ség el nö ke, sza bá lyo zá si jo ga it és kö te le zett sé ge it az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter gya ko rol ja.

54.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té -
sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 54.  § (1)–(4) be kez dé -
sei, 55.  § (1)–(2) be kez dé sei és 57.  §-a alap ján kö te le zett -
ség vál la lás sal ter hel he tõ, de 2004–2007. évek ben kö te le -
zett ség vál la lás sal nem ter helt kö te le zett ség vál la lá si ke -
ret-elõ irány za tok mér té ké ig vál lal ha tó 2008. év ben – az
ott meg ne ve zett eu ró pai uni ós prog ra mok ra vo nat ko -
zó – tárgy évi fi ze té si kö te le zett ség.

(2) A 2008. évre meg ha tá ro zott 25 616,0 mil lió fo rint
össze gû kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ irány zat mér té ké ig 
vál lal ha tó 2008. év ben az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség
(EGT) Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus és a Nor vég Fi nan szí -
ro zá si Me cha niz mus ál tal tá mo ga tott pro jek tek re, il let ve
tech ni kai se gít ség nyúj tás ra vo nat ko zó tárgy évi és éven
túli fi ze té si kö te le zett ség.

(3) Az Eu ró pai Bi zott ság és a Ma gyar Köz tár sa ság Kor -
má nya ál tal el fo ga dott Nem ze ti Stra té gi ai Re fe ren cia ke ret
(a továb biak ban: NSRK) for rá sa i ból fi nan szí ro zott prog -
ra mok, pro jek tek ese tén a 15. szá mú mel lék let ben a
2007–2009. évek re meg ha tá ro zott és még kö te le zett ség -
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vál la lás sal nem ter helt eu ró pai uni ós kö te le zett ség vál la lá si 
ke ret-elõ irány zat és az ah hoz kap cso ló dó köz pon ti költ -
ség ve té si fi nan szí ro zás együt tes össze gé ig vál lal ha tó
tárgy évi és éven túli fi ze té si kö te le zett ség. A Köz le ke dés
Ope ra tív Prog ram és a Kör nye zet és Ener gia Ope ra tív
Prog ram ke re té ben a 2007–2010. évek re meg ha tá ro zott és
még kö te le zett ség vál la lás sal nem ter helt eu ró pai uni ós kö -
te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ irány zat és az ah hoz kap cso -
ló dó köz pon ti költ ség ve té si fi nan szí ro zás együt tes össze -
gé ig vál lal ha tó tárgy évi és éven túli fi ze té si kö te le zett ség.

(4) Az Eu ró pai Bi zott ság és a Ma gyar Köz tár sa ság Kor -
má nya ál tal el fo ga dott Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si
Prog ram for rá sa i ból fi nan szí ro zott prog ra mok, pro jek tek
ese tén a 15. szá mú mel lék let ben a 2007–2010. évek re
meg ha tá ro zott és még kö te le zett ség vál la lás sal nem ter helt
eu ró pai uni ós kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ irány zat és
az ah hoz kap cso ló dó köz pon ti költ ség ve té si fi nan szí ro zás
együt tes össze gé ig vál lal ha tó tárgy évi és éven túli fi ze té si
kö te le zett ség.

(5) Az Eu ró pai Bi zott ság és a Ma gyar Köz tár sa ság Kor -
má nya ál tal el fo ga dott, rész ben az Eu ró pai Ha lá sza ti Alap -
ból fi nan szí ro zott ha lá sza ti tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ra
vo nat ko zó nem ze ti stra té gi ai terv for rá sa i ból fi nan szí ro -
zott prog ra mok, pro jek tek ese tén a 15. szá mú mel lék let ben 
a 2007–2009. évek re meg ha tá ro zott és még kö te le zett ség -
vál la lás sal nem ter helt eu ró pai uni ós kö te le zett ség vál la lá si 
ke ret-elõ irány zat és az ah hoz kap cso ló dó köz pon ti költ -
ség ve té si fi nan szí ro zás együt tes össze gé ig vál lal ha tó
tárgy évi és éven túli fi ze té si kö te le zett ség.

(6) Az eu ró pai uni ós tag ság hoz kap cso ló dó tá mo ga tá -
sok ma ra dék ta lan fel hasz ná lá sa ér de ké ben a pénz ügy mi -
nisz ter egyet ér té sé vel az (1)–(5) be kez dé sek ben meg ha tá -
ro zott mér té ken túl is vál lal ha tó tárgy évi és éven túli fi ze -
té si kö te le zett ség.

Hetedik Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS VEGYES
ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

55.  § (1) A Tbj. 24.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti já ru -
lék fi ze té si fel sõ ha tár egy nap tá ri nap ra jutó össze ge 2008.
év ben 19 500 fo rint.

(2) A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény 62.  §-a sze rin ti nyug díj eme lés szá mí -
tá sá nál 2008. év ben 5,2%-os or szá gos net tó át lag ke re -
set-nö ve ke dést, 4,8%-os fo gyasz tói ár nö ve ke dést kell
figye lembe ven ni.

56.  § A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 43.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt il let -
mény alap 2008. év ben 38 650 fo rint.

57.  § (1) A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXXIII. tör vény

a) 66.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti, a köz al kal ma zot ti
fi ze té si osz tá lyok elsõ fi ze té si fo ko za tá hoz tar to zó il let -
mény ga ran tált össze gét, va la mint a nö vek võ szá mú fi ze té -
si fo ko za tok hoz tar to zó – az elsõ fi ze té si fo ko zat ga ran tált
il let mé nyé re épü lõ – leg ki sebb szor zó szá mo kat a 2008.
évre e tör vény 17. szá mú mel lék le te tar tal maz za;

b) 69.  §-ában fog lalt il let mény pót lék szá mí tá si alap ja
2008. év ben 20 000 fo rint.

(2) Az Áht. 93/A.  §-ában fog lalt ke ret 2008. év ben a ke re -
set be tar to zó jut ta tá sok elõ zõ évi bá zis elõ irány za tá nak 2%-a.

(3) A mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri
el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör -
vény 94.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti hoz zá já ru lás 2008.
évi össze ge 10 000 fo rint/fõ.

58.  § (1) A bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló
1997. évi LXVII. tör vény 103.  §-ának (2) be kez dé se sze -
rin ti leg ala cso nyabb bí rói alap il let mény – 1. fi ze té si fo ko -
zat – 2008. év ben 356 000 fo rint.

(2) Az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé -
gi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény
46/D.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti leg ala cso nyabb ügyé -
szi alap il let mény – 1. fi ze té si fo ko zat – 2008. év ben
356 000 fo rint.

(3) A jogi se gít ség nyúj tás ról  szóló 2003. évi LXXX.
tör vény 1.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti jogi se gí tõi óra díj
2008. év ben 3000 fo rint.

(4) Az ügy vé dek rõl  szóló 1998. évi XI. tör vény
131.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti ki ren delt ügy vé di óra díj 
2008. év ben 3000 fo rint.

59.  § (1) A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz -
ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény 66/F.  §-ának
(2) be kez dé se sze rin ti ne ve lõ szü lõi díj leg ala cso nyabb
össze ge – gyer me ken ként, fi a tal fel nõt ten ként – a 2008.
év ben 13 000 fo rint/hó.

(2) A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás -
ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény 66/L.  §-ának (1) be kez -
dé se sze rin ti hi va tá sos ne ve lõ szü lõi díj leg ala cso nyabb
össze ge a 2008. év ben 112 000 fo rint/hó.

(3) A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás -
ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény 20/A.  § (2) be kez dé se
sze rin ti pénz be li tá mo ga tás ese ten kén ti össze ge 2008. év -
ben gyer me ken ként 5500 fo rint.

(4) A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás -
ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény 20/B.  § (5) be kez dé se
sze rin ti pót lék ese ten kén ti össze ge 2008. év ben gyer me -
ken ként 8000 fo rint.

(5) A Szoctv. 38.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott, a la kás fenn tar tás egy négy zet mé ter re jutó el is mert
havi költ sé ge 2008. év ben 425 fo rint.

(6) A fi a ta lok élet kez dé si tá mo ga tá sá ról  szóló 2005. évi
CLXXIV. tör vény 4.  § (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti elsõ
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uta lá si összeg 42 500 fo rint, b) pont ja sze rin ti má so dik és
har ma dik uta lá si összeg 44 600-44 600 fo rint, ha a gyer -
mek 2008. év ben szü le tett.

60.  § (1) A Kö zokt. tv. 118.  §-ának (11) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott, ki emelt mun ka vég zé sért járó ke re set-ki egé -
szí tés szá mí tá si alap ja 2008. év ben 5250 fo rint/fõ/hó nap.

(2) A Kö zokt. tv. 19.  §-ának (6) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott, a pe da gó gu sok szak könyv vá sár lá sá hoz kap cso ló dó 
tá mo ga tás ként 2008. év ben 14 000 fo rint/fõ/év össze get
kell a köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tók nak biz to sí ta ni a
Kor mány ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint.

61.  § A fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény
22.  § (1) be kez dé se alap ján a fo gya ték kal élõ fel nõt tek ál -
ta lá nos, nyel vi és szak mai kép zé sé hez nyújt ha tó nor ma tív
tá mo ga tás mér té ke 2008. év ben 780 fo rint/fõ/óra.

62.  § (1) A kár pót lá si je gyek élet já ra dék ra vál tá sá ról
 szóló 1992. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Éltv.)
7.  §-ának (1) be kez dé se, a Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés rõl  szóló
1947. évi XVIII. tör vény 27. Cik ke 2. pont já ban fog lal tak
vég re haj tá sá ról  szóló 1997. évi X. tör vény (a továb biak -
ban: 1997. évi X. tör vény) 2.  §-ának (4) be kez dé se, va la -
mint a ter mõ föld ál lam ál tal élet já ra dék fi ze té se el le né ben
tör té nõ meg szer zé sé rõl  szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm.
ren de let alap ján az élet já ra dék össze ge 2008. már ci us 1-jé -
tõl az elõ zõ év ben meg va ló sult át la gos nyug díj eme lés szá -
za lé kos mér té ké vel emel ke dik.

(2) Az Éltv., az 1997. évi X. tör vény, va la mint a ter mõ föld
ál lam ál tal élet já ra dék fi ze té se el le né ben tör té nõ meg szer zé -
sé rõl  szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm. ren de let alap ján a 2008. 
már ci us 1-je után meg ál la pí tott élet já ra dék mér té két az azok
mel lék le té ben meg je lölt, de az (1) be kez dés sze rin ti mér ték -
ben nö velt összeg ben kell meg ha tá roz ni.

63.  § (1) A Szoctv. 50/A.  § (8) be kez dé se sze rin ti egyé ni 
gyógy szer ke ret havi össze ge 2008. év ben 12 000 fo rint.

(2) A Szoctv. 50/A.  § (9) be kez dé se sze rin ti ese ti ke ret
éves össze ge 2008. év ben 6000 fo rint.

64.  § (1) A Ma gyar Rá dió Zrt., a Ma gyar Te le ví zió Zrt.
és a Duna Te le ví zió Zrt. mû sor ter jesz té si költ sé ge i re az
I. Or szág gyû lés fe je zet, 10–12. cí mek e cél ra el kü lö ní tett
elõ irány za tai ter hé re tel je sí ten dõ tá mo ga tá so kat a szám lá -
val iga zolt fi ze té si kö te le zett sé gek hez iga zo dó an – áfá val
nö velt összeg ben – köz vet le nül a mû sor ter jesz tést vég zõ
szol gál ta tó nak kell fo lyó sí ta ni. A tá mo ga tás össze gé nek
meg ha tá ro zá sá nál csak az ál lan dó stú di ó ra és a fix te le pí té -
sû or szá gos rend sze rek igény be vé te lé re vo nat ko zó szol -
gál ta tá sok te kin ten dõk mû sor ter jesz té si költ ség nek, az al -
kal mi köz ve tí tõ vo na lak költ sé gei még egy ide jû su gár zás
ese té ben sem. A fo lyó sí tott összeg bõl az ará nyo sí tás alap -
ján le von ha tó áfá nak meg fe le lõ össze get nem le het tá mo -

ga tá si be vé tel ként el szá mol ni, azt ál lam mal szem be ni
vissza té rí té si kö te le zett ség ként kell nyil ván tar ta ni.

(2) Az ál lam mal szem be ni vissza té rí té si kö te le zett ség -
nek a tárgy évet meg elõ zõ év mér leg for du ló na pi au di tált
ál lo má nyát a tárgy év jú ni us 30-ig kell a költ ség ve tés szá -
má ra meg fi zet ni.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti mû sor szol gál ta tó ja nu ár
10-ig kö te les tá jé koz tat ni a Kincs tárt a mû sor ter jesz tést
vég zõ szol gál ta tók ról, va la mint szol gál tat ón ként a tárgy -
év re  szóló mû sor ter jesz té si kö te le zett sé ge i nek vár ha tó
össze gé rõl. Amennyi ben ezen ada tok ban vál to zás tör té -
nik, ar ról a mû sor szol gál ta tó nak a Kincs tárt 15 na pon be -
lül ér te sí te nie kell.

65.  § A Pak si Atom erõ mû Zrt. 2008. évi be fi ze té si kö te -
le zett sé ge a Köz pon ti Nuk le á ris Pénz ügyi Alap ba
22 827,5 mil lió fo rint, ame lyet ha von ta egyen lõ rész le tek -
ben kö te les át utal ni az Alap szám lá já ra.

66.  § (1) Az Or szág gyû lés a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zot tak figye lembe véte lével a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná -
csok dön té si ha tás kö ré be utalt de cent ra li zált fej lesz té si
prog ra mok tá mo ga tá si ke re te i nek ré gi ón kén ti össze gét a
16. szá mú mel lék let sze rint ál la pít ja meg.

(2) A de cent ra li zált fej lesz té si prog ra mok tá mo ga tá si
ke re te i nek ré gi ón kén ti össze ge a kö vet ke zõk sze rint ala kul 
ki:

a) A XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té -
ri um fe je zet, 12. cím, 3. al cím, 4. De cent ra li zált te rü let fej -
lesz té si prog ra mok jog cím-cso port te kin te té ben a ré gió és
te rü let fej lesz té si szem pont ból ked vez mé nye zett kis tér sé -
ge i nek la kó né pes sé ge, te le pü lé si ön kor mány za ta i nak szá -
ma és a ré gió fej lett sé gét mu ta tó egy fõre jutó brut tó ha zai
ter mék ér té ke együt tes figye lembe véte lével.

b) A XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té -
ri um fe je zet, 12. cím, 3. al cím, 2. Vá sár he lyi Terv to vább -
fej lesz té se jog cím-cso port te kin te té ben a prog ram cél já -
hoz kö tõ dõ te rü le ti szak mai kö ve tel mé nyek alap ján.

c) A IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge -
dett sze mé lyi jö ve de lem adó ja fe je zet Te le pü lé si ön kor -
mány za ti szi lárd bur ko la tú bel te rü le ti köz utak bur ko lat fel -
újí tá sá nak tá mo ga tá sa te kin te té ben e tör vény 5. szá mú
mel lék let 14. pont ja sze rint.

d) A IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge -
dett sze mé lyi jö ve de lem adó ja fe je zet, 9. Cím zett és cél tá -
mo ga tá sok cím te kin te té ben a 16.  § (1) be kez dés c) pont ja
sze rint.

e) A IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge -
dett sze mé lyi jö ve de lem adó ja fe je zet, 10. A he lyi ön kor -
mány za tok fej lesz té si és vis ma i or fel ada ta i nak tá mo ga tá -
sa cím te kin te té ben a 16.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rint.

f) A IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge -
dett sze mé lyi jö ve de lem adó ja fe je zet, 13. A leg hát rá nyo -
sabb hely ze tû kis tér sé gek fel zár kóz ta tá sá nak tá mo ga tá sa
cím te kin te té ben a 16.  § (1) be kez dés f) pont ja sze rint.
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g) A LXIX. Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap,
1. Ha zai in no vá ció tá mo ga tá sa cím te kin te té ben a de cent -
ra li zált ke ret 50%-át a ré gi ók né pes ség szá ma ará nyá ban,
50%-át a te rü let fej lesz té si tá mo ga tá sok és a de cent ra li zá -
ció el ve i rõl, a ked vez mé nye zett tér sé gek be so ro lá sá nak
fel té tel rend sze ré rõl  szóló 67/2007. (VI. 28.) OGY ha tá ro -
zat ban fog lal tak sze rint.

(3) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a 16. szá mú
mel lék let ben fog lalt de cent ra li zált fej lesz té si prog ra mok
ál ta lá nos és prog ram-spe ci fi kus tá mo ga tá si fel té te le it
2008. ja nu ár 31-éig ren de let ben sza bá lyoz za. Biz to sí ta ni
kell, hogy a de cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra mok
(XI. fe je zet, 12. cím, 3. al cím, 4. jog cím-cso port) új dön té -
se i nél a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek ré gi ón kén ti
egy fõre jutó tá mo ga tá sa leg alább 20%-kal ha lad ja meg a
ré gió töb bi kis tér sé gé nek egy fõre jutó tá mo ga tá sát.

(4) Az Üht. ál tal lét re ho zott ki bo csá tá si egy sé gek ér té -
ke sí té sé bõl 2008. év ben vár ha tó költ ség ve té si be vé tel
Kor mány ál tal meg ha tá ro zott há nya da a XV. Gaz da sá gi és
Köz le ke dé si Mi nisz té ri um fe je zet, 25. cím, 2. al cím,
2. Ener gia fel hasz ná lá si ha té kony ság ja ví tá sa jog cím-cso -
port és a XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um 
fe je zet, 10. cím, 2. al cím, 9. Üveg ház ha tá sú gá zok ki bo -
csá tá sá nak csök ken té sé vel össze füg gõ fel ada tok jog -
cím-cso port elõ irány za ta i nak nö ve lé sé re fel hasz nál ha tó.

(5) Az Éhvt. 13.  §-a sze rin ti fel ügye le ti díj mér té ke a
pro jekt kü lön jog sza bály sze rint jó vá ha gyott Terv do ku -
men tu má ban lét re hoz ni ter ve zett min den egyes ki bo csá -
tás-csök ken té si egy ség után 38 fo rint. Az Éhvt. sze rin ti va -
gyon ke ze lõ mi nisz te ri ren de let ben ál la pít ja meg a fel ügye -
le ti díj meg fi ze té sé nek rész le tes sza bá lya it, és ren del ke zik
a be vé tel fel hasz ná lá sá nak mód já ról.

(6) Az Üht. 19.  §-a sze rin ti fel ügye le ti díj mér té ke az
üze mel te tõ ré szé re ki osz tott min den egyes ki bo csá tá si
egy ség után évi 5 fo rint.

(7) A vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör -
vény 147.  §-ának (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti szén ipa ri
szer ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás mér té ke 0,225 Ft/kWh.

(8) A vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör -
vény 147.  §-ának (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott sze mé lyi kör ré szé re a vil la -
mos ener gia-ipar ban fenn ál ló vagy el töl tött mun ka vi -
szonnyal össze füg gés ben kü lön jog sza bály nak meg fele -
lõen biz to sí tott ked vez mé nyes áru vil la mos ener gia-el lá tás
tá mo ga tá sa 0,11 Ft/kWh.

67.  § A XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz -
té ri um fe je zet, 10. cím, 5. al cím, 7. Fej lesz té si tí pu sú tá mo ga -
tá sok elõ irány zat jog cím-cso port ter hé re kell tel je sí te ni a ko -
ráb bi évek rõl át hú zó dó ag rár be ru há zá sok kö te le zett ség vál la -
lá sa it, a 10. cím, 5. al cím, 8. Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem tá -
mo ga tá sok jog cím-cso port elõ irány zat ról pe dig a fo lyó költ -
ség ként el szá mol ha tó, meg szû nõ ag rár- és vi dék fej lesz té si
tá mo ga tá sok ko ráb bi évek ben vál lalt és 2008. évet ter he lõ át -

hú zó dó kö te le zett ség vál la lá sa it. Ugyan csak a 10. cím, 5. al -
cím, 8. Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem tá mo ga tá sok jog -
cím-cso port elõ irány zat ról kell tel je sí te ni a ked ve zõt len
adott sá gú tér sé gek ben gaz dál ko dók adós ság ren de zé si prog -
ram já nak 2008. évet ter he lõ ki adá sa it is.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK
KÖLTSÉGVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS

RENDELKEZÉSEK

68.  § (1) Az Or szág gyû lés a pénz ala pok költ ség ve té -
sét – be vé te le it és ki adá sa it – ala pon ként, jog cí men ként
e tör vény 9. szá mú mel lék le te sze rint ál la pít ja meg.

(2) A Mun ka erõ pi a ci Alap elõ irány zat-mó do sí tá si kö te -
le zett ség nél kül tel je sü lõ ki adá si elõ irány za ta it e tör vény
14. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(3) A Mun ka erõ pi a ci Alap egyen le ge a 14. szá mú mel lék -
let LXIII. Mun ka erõ pi a ci Alap fe je zet ben meg je lölt elõ irány -
za tok túl tel je sü lé se ese tén el tér het a me gál la pí tot tól.

(4) A Wes se lé nyi Mik lós Ár- és Bel víz vé del mi Kár ta la -
ní tá si Alap nál a kár ese mény be kö vet ke zé se után az ez zel
össze füg gõ kár ta la ní tás ki fi ze té se ese tén az egyen leg el -
tér het az (1) be kez dés sze rint jó vá ha gyot tól.

(5) A Mun ka erõ pi a ci Alap a köz pon ti költ ség ve tés be
119 309,5 mil lió fo rin tot ad át rész ben a meg vál to zott
mun ka ké pes sé gû ek tá mo ga tá sá hoz, va la mint a mun ka nél -
kü li el lá tó rend szer vál to zá sá val össze füg gõ költ ség ve té si
ki adá sok hoz való hoz zá já ru lás ként.

(6) A Tár sa dal mi meg úju lás Ope ra tív Prog ram ha zai
társ fi nan szí ro zá sa cél já ra a Mun ka erõ pi a ci Alap össze sen
3000,0 mil lió fo rin tot ad át, e tör vény 9. szá mú mel lék le te
sze rin ti bon tás ban.

(7) A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap 1. Ha zai
in no vá ció tá mo ga tá sa cím bõl 1000,0 mil lió fo rin tot a Kuta -
tási és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról  szóló 2003. évi
XC. tör vény 8.  § (1) be kez dé se figye lembe véte lével az alap
stra té gi ai cél ja i val össz hang ban álló, a gaz da ság ban hasz no -
su ló in no vá ci ót meg ala po zó alap ku ta tá si pá lyá za tok tá mo ga -
tá sá ra kell for dí ta ni. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si
Alap prog ra mok Bi zott sá ga (a továb biak ban: OTKA Bi zott -
ság) el nö ké nek egyet ér té sé vel ki ala kí tott ki írás ra be ér ke zõ
pá lyá za tok elõ szû ré sét és ügy in té zé sét – elõ ze tes meg ál la po -
dás alap ján – az OTKA Bi zott ság a Nem ze ti Ku ta tá si és
Tech no ló gi ai Hi va tal lal együtt mû köd ve vég zi.

(8) A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap „2. A
nem zet kö zi együtt mû kö dés ben meg va ló su ló in no vá ció tá -
mo ga tá sa” cí mé nek ter hé re a nem zet kö zi Eu ro pe an X-Ray 
Free-Elect ron La ser Fa ci lity (XFEL) GmbH-ban való tagi
hoz zá já ru lás és éves tag díj a ku ta tás-fej lesz té sért és tech -
no ló gi ai in no vá ci ó ért fe le lõs szerv ré szé re biz to sít ha tó.
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A GmbH-ban a ku ta tás-fej lesz té sért és tech no ló gi ai in no -
vá ci ó ért fe le lõs szerv 1%-os ré sze se dést sze rez het.

(9) Az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok 2008. évi össze -
vont mér le gét e tör vény 10. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(10) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a köz pon ti
költ ség ve tés ter hé re a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap 2008. évi
be vé te le it ki egé szít se, amennyi ben a kul tu rá lis já ru lék ból
szár ma zó, 2008. ok tó ber 31-ig tel je sült be vé te le a 2007.
ok tó ber 31-ig tel je sült 2007. évi be vé te lé nek össze gét nem 
éri el. A ki egé szí tés össze ge nem ha lad hat ja meg a kul tu rá -
lis já ru lék ból szár ma zó, 2008. ok tó ber 31-ig tel je sült be vé -
tel és a 2007. ok tó ber 31-ig tel je sült 2007. évi be vé tel
össze gé nek kü lönb sé gét.

HARMADIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI
ALAPJAINAK 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Elsõ Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI
KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE,

EGYENLEGE

69.  § (1) Az Or szág gyû lés a tár sa da lom biz to sí tá si al -
rend szer nek az Ny. Alap és az E. Alap költ ség ve té se
összeg zé sé bõl adó dó 2008. évi

a) be vé te li fõ össze gét 4 310 159,2 mil lió fo rint ban,
b) ki adá si fõ össze gét 4 308 204,2 mil lió fo rint ban,
c) több le tét 1955,0 mil lió fo rint ban ál la pít ja meg.

(2) A tár sa da lom biz to sí tá si al rend szer 2008. évi össze -
vont költ ség ve té si be vé te le it és ki adá sa it e tör vény 13. szá -
mú mel lék le te tar tal maz za.

(3) A tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap jai 2008. évi
több le té nek fel hasz ná lá sá ról a tárgy évi költ ség ve tés vég -
re haj tá sá ról  szóló tör vény ben kell ren del kez ni.

Második Fejezet

A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KÖLTSÉGVETÉSE

70.  § (1) Az Or szág gyû lés az Ny. Alap 2008. évi
a) be vé te li fõ össze gét 2 872 222,6 mil lió fo rint ban,
b) ki adá si fõ össze gét 2 872 222,6 mil lió fo rint ban,
c) egyen le gét nul la fo rint ban ál la pít ja meg.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ál la pí tott ki adá si és be vé te li 
fõ össze gek rész le te zé sét, va la mint a nyug díj biz to sí tá si
költ ség ve té si szer vek sa ját be vé tel lel nem fe de zett ki adá -
sa i hoz nyúj tott tá mo ga tást e tör vény 11. szá mú mel lék le te
tar tal maz za.

Harmadik Fejezet

AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
KÖLTSÉGVETÉSE

71.  § (1) Az Or szág gyû lés az E. Alap 2008. évi
a) be vé te li fõ össze gét 1 437 936,6 mil lió fo rint ban,
b) ki adá si fõ össze gét 1 435 981,6 mil lió fo rint ban,
c) több le tét 1955,0 mil lió fo rint ban ál la pít ja meg.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ál la pí tott ki adá si és be vé te li 
fõ össze gek rész le te zé sét, va la mint az egész ség biz to sí tá si
költ ség ve té si szer vek sa ját be vé tel lel nem fe de zett ki adá -
sa i hoz nyúj tott tá mo ga tást e tör vény 12. szá mú mel lék le te
tar tal maz za.

Negyedik Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL,

 AZ EGYES ELÕIRÁNYZATOK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL,
TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETÕLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülõ
kiadások

72.  § A 70. és a 71.  §-ban meg ha tá ro zott ki adá sok elõ -
irány za tai kö zül az e tör vény 14. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott elõ irány za tok tel je sü lé se kü lön sza bá lyo -
zott mó do sí tás nél kül is el tér het az elõ irány zat tól.

A Kormány, az egészségügyi miniszter,
 a szociális és munkaügyi miniszter, a pénzügyminiszter

és az Alapok kezelõinek különleges jogosítványai

73.  § (1) A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet,
2. cím, 3. al cím, 1. Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás jog cím-cso -
port, 4. Gyógy szer tá mo ga tás jog cím-cso port és az 5. Gyó -
gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás jog cím-cso port kö zött a
Kor mány át cso por to sí tást hajt hat vég re.

(2) A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 2. cím,
3. al cím, 1. Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás jog cím-cso por ton
be lül az 1–18. jog cí mek kö zött, az 5. Gyó gyá sza ti se géd -
esz köz tá mo ga tás jog cím-cso por ton be lül a jog cí mek kö -
zött, va la mint a 4. Gyógy szer tá mo ga tás jog cím-cso port
1. és 2. jog cí mei kö zött az egész ség ügyi mi nisz ter a pénz -
ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel át cso por to sít hat.

(3) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az egész ség ügyi mi -
nisz tert, hogy a LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet,
5. cím 3. al cím, 19. Egész ség biz to sí tá si nyil ván tar tá sok fej -
lesz té se jog cím-cso port ki emelt elõ irány za ta i ról a fel ada tok
vég re haj tá sa ér de ké ben az 5. cím, 1. Köz pon ti hi va ta li szerv
al cím ki emelt elõ irány za ta i ra át cso por to sít son.
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(4) A vi lág ban ki köl csön nel össze füg gõ tõ ke tör lesz tés -
sel és ka mat ki adás sal kap cso la to san az Or szág gyû lés fel -
ha tal maz za

a) a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert, hogy a LXXI.
Nyug díj biz to sí tá si Alap fe je zet, 5. cím, 1. al cím, 1. elõ -
irány zat-cso port, 6. Ka mat fi ze té sek ki emelt elõ irány zat,
va la mint a 3. Köl csö nök elõ irány zat-cso port elõ irány za tát,

b) az egész ség ügyi mi nisz tert, hogy a LXXII. Egész -
ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 5. cím, 1. al cím, 1. elõ irány -
zat-cso port, 6. Ka mat fi ze té sek ki emelt elõ irány zat, va la -
mint a 3. Köl csö nök elõ irány zat-cso port elõ irány za tát az
Áht. sze rin ti be fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sét köve tõen
a sa ját be vé te li több let ter hé re meg emel je, il let ve a sa ját
be vé tel lel nem fe de zett résszel az elõ irány za tot túl lép je.

(5) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a szo ci á lis és mun -
ka ügyi mi nisz tert, hogy en ge dé lyez ze a nyug el lá tás ban ré -
sze sü lõ sze mé lyek év kö zi nyug el lá tás-eme lé se, és a ti zen -
har ma dik havi nyug díj, va la mint a nyug dí jak kor rek ci ós
célú eme lé sé rõl  szóló 2005. évi CLXXIII. tör vény sze rin ti
eme lés vég re haj tá sá val össze füg gés ben a LXXI. Nyug díj -
biz to sí tá si Alap fe je zet, 5. cím, 1. al cím, va la mint 2. al cím, 
1. elõ irány zat-cso port, 1. Sze mé lyi jut ta tá sok, 2. Mun ka -
adó kat ter he lõ já ru lé kok, 3. Do lo gi ki adá sok ki emelt elõ -
irány zat ki adá si elõ irány za tai té te les el szá mo lás alap ján
tör té nõ túl tel je sü lé sét.

(6) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za
a) a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert, hogy az Ny.

Alap ke ze lõ jé nek ja vas la tá ra a 81.  § (1) be kez dé sé ben,
b) az egész ség ügyi mi nisz tert, hogy az E. Alap ke ze lõ -

jé nek ja vas la tá ra a 81.  § (2) be kez dé sé ben a pénz be ni el lá -
tá sok nál
meg ha tá ro zott mél tá nyos sá gi ke ret össze gek kö zött át cso -
por to sít son.

(7) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az egész ség ügyi mi -
nisz tert, hogy en ge dé lyez ze a LXXII. Egész ség biz to sí tá si
Alap fe je zet, 5. cím, 1. al cím, 1. elõ irány zat-cso port,
1. Sze mé lyi jut ta tá sok és 2. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé -
kok ki emelt elõ irány zat ki adá si elõ irány za tai el szá mo lás
alap ján tör té nõ együt tes túl lé pé sét

a) a bal ese ti és egyéb kár té rí té si meg té rí té sek (1. cím,
7. al cím, 2. jog cím-cso port) elõ irány zat túl tel je sü lé se ese -
tén a több let be vé tel 5%-ával, leg fel jebb 250,0 mil lió fo -
rint tal,

b) ki fi ze té sek vissza té rí té se és egyéb be vé te lek – a fel -
ügye le ti bír ság, a gyó gyá sza ti se géd esz köz is mer te tést
vég zõ sze mé lyek utá ni be fi ze té sek, to váb bá rek lá mo zá sá -
val kap cso la tos bír ság ki vé te lé vel – (1. cím, 7. al cím,
3. jog cím-cso port) cí men be folyt be vé te lek 5%-ával, leg -
fel jebb 120,0 mil lió fo rint tal,

c) az egész ség biz to sí tás ke re té ben igény be ve he tõ
egész ség ügyi szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra kö tött fi nan szí ro -
zá si szer zõ dé sek tel je sí té sé nek el len õr zé se alap ján az
egész ség ügyi szol gál ta tók vissza fi ze té se (1. cím, 7. al cím,
11. jog cím-cso port) cí men be folyt be vé te lek 2%-ával, leg -
fel jebb 50,0 mil lió fo rint tal.

(8) A LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Alap és a LXXII.
Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet nél a fe je zet fel ügye le tét
el lá tó szerv ha tás kö ré ben el já ró szo ci á lis és mun ka ügyi
mi nisz ter, il let ve egész ség ügyi mi nisz ter ter ve zé si, az
e tör vény ben em lí tet tek ki vé te lé vel az elõ irány zat-mó do -
sí tá si, va la mint az elõ irány zat-fel hasz ná lá si, be szá mo lá si,
in for má ció szol gál ta tá si kö te le zett sé gét és jo gát a LXXI.
Nyug díj biz to sí tá si Alap fe je zet nél az Or szá gos Nyug díj -
biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság fõ igaz ga tó ja, a LXXII. Egész -
ség biz to sí tá si Alap fe je zet nél az Or szá gos Egész ség biz to -
sí tá si Pénz tár fõ igaz ga tó ja gya ko rol ja.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetése
egyes elõirányzatainak felhasználásával kapcsolatos

rendelkezések

74.  § (1) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az egész ség -
ügyi mi nisz tert, hogy a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel a
LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 1. cím, 7. al cím,
12. Vi zit díj, kór há zi na pi díj be vé tel jog cím-cso port elõ -
irány za ton el szá molt be vé te lek mér té ké ig a 2. cím, 3. al -
cím, 1. jog cím-cso port, 20. Cél tar ta lék jog cím elõ irány za -
tot a 2. cím, 3. al cím, 1. jog cím-cso port, 1. Há zi or vo si, há -
zi or vo si ügye le ti el lá tás jog cím re, 3. Fo gá sza ti el lá tás jog -
cím re, 17. La bo ra tó ri u mi el lá tás jog cím re és 18. Össze -
vont szak el lá tás jog cím re át cso por to sít sa az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár (a továb biak ban: OEP) el szá -
mo lá sa alap ján.

(2) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az egész ség ügyi mi -
nisz tert, hogy a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel a LXXII. 
Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 2. cím, 3. al cím, 1. jog -
cím-cso port, 20. Cél tar ta lék jog cím elõ irány za tát meg -
emel je az 1. cím, 7. al cím, 12. Vi zit díj, kór há zi na pi díj be -
vé tel jog cím-cso port be vé te li elõ irány za tán fe lül je lent ke -
zõ több let össze gé vel.

(3) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a Kor mányt a
LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet 2. cím, 3. al cím,
1. jog cím-cso port, 20. Cél tar ta lék jog cím elõ irány za tá nak
meg eme lé sé re, va la mint az az zal meg egye zõ összeg nek az 
1–18. jog cí mek re tör té nõ át cso por to sí tá sá ra.

75.  § (1) Az E. Alap költ ség ve té sé ben jó vá ha gyott a
LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 2. cím, 3. al cím,
4. jog cím-cso port, 4. Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai tar ta -
lék jog cím elõ irány zat ki zá ró lag a LXXII. Egész ség biz to -
sí tá si Alap fe je zet, 2. cím, 3. al cím, 4. jog cím-cso port,
1. Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai jog cím és az 5. Mél tá -
nyos sá gi gyógy szer tá mo ga tás ki adá sa jog cím 2008. évi ki -
adá sa i ra for dít ha tó.

(2) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a Kor mányt a
gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai tar ta lék elõ irány za tá nak
meg eme lé sé re, va la mint az elõ irány zat (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak sze rin ti át cso por to sí tá sá ra.
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(3) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az egész ség ügyi mi -
nisz tert, hogy a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel a LXXII. 
Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 1. cím, 7. al cím, 7. jog -
cím-cso port, 2. Fo lya ma tos gyógy szer el lá tást biz to sí tó
gyógy szer gyár tói és for gal ma zói be fi ze té sek és egyéb
gyógy szer for gal ma zás sal kap cso la tos be vé te lek jog cím
elõ irány za ton el szá molt be vé te lek mér té ké ig a gyógy szer -
tá mo ga tás ki adá sai tar ta lé kot a 2. cím, 3. al cím, 4. jog -
cím-cso port, 1. Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai jog cím re át -
cso por to sít sa.

(4) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za az egész ség ügyi mi -
nisz tert, hogy a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel a LXXII. 
Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 2. cím, 3. al cím, 4. jog -
cím-cso port, 1. Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai jog cím elõ -
irány za tát év köz ben meg emel je az 1. cím, 7. al cím, 7. jog -
cím-cso port, 2. Fo lya ma tos gyógy szer el lá tást biz to sí tó
gyógy szer gyár tói és for gal ma zói be fi ze té sek és egyéb
gyógy szer for gal ma zás sal kap cso la tos be vé te lek jog cím
be vé te li elõ irány za tán fe lül je lent ke zõ több let össze gé vel.

76.  § (1) A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet,
2. cím, 3. al cí men be lül az idõ ará nyos hoz vi szo nyí tott év -
kö zi elõ irány zat-túl lé pést az 1. Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás 
jog cím-cso port, a 4. Gyógy szer tá mo ga tás jog cím-cso port,
to váb bá az 5. Gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás jog -
cím-cso port ese té ben a pénz ügy mi nisz ter en ge dé lyez he ti.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti túl lé pés ki szá mí tá sá nál az
érin tett elõ irány za tok nál a 78.  §-ban és a 79.  § (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott elõ le get nem kell figye lembe ven ni.

77.  § (1) A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet,
2. cím, 3. al cím, 1. Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás jog cím-cso -
port tar tal maz za az E. Alap ból fi nan szí ro zott egész ség ügyi 
el lá tá sok szer zõ dés ben fog lalt fel ada ta i ra tárgy év ben fo -
lyó sí tan dó össze get.

(2) A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 2. cím,
3. al cím, 1. Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás jog cím-cso por ton
be lül az 1. Há zi or vo si, há zi or vo si ügye le ti el lá tás jog cím,
a 3. Fo gá sza ti el lá tás jog cím, 17. La bo ra tó ri u mi el lá tás
jog cím, va la mint a 18. Össze vont szak el lá tás jog cím ki -
adá si elõ irány za ta tar tal maz za a vi zit díj, il let ve na pi díj
meg fi ze té se alól kü lön jog sza bály alap ján tör tént men te sí -
tés bõl szár ma zó be vé tel ki esés kom pen zá lá sá ra szol gá ló
fe de ze tet.

78.  § (1) Az OEP az E. Alap gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás
jog cím-cso port ból fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta -
tók ré szé re a ti zen har ma dik havi il let mény, il let ve mun ka -
bér ese dé kes ré szé nek ja nu ár havi ki fi ze té sé hez ké re lem re
ja nu ár hó nap ban elõ le get fo lyó sít hat.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti elõ le get az OEP

a) a nem költ ség ve té si in téz mé nyi for má ban mû kö dõ
egész ség ügyi szol gál ta tó ese té ben a tárgy év feb ru ár
 1-jétõl ti zen egy havi egyen lõ rész let ben, il let ve

b) a költ ség ve té si in téz mény ként mû kö dõ egész ség -
ügyi szol gál ta tó ese té ben az e tör vény 4.  § (7) be kez dé se
sze rin ti kincs tá ri uta lást kö ve tõ hó nap ban
von ja le az ese dé kes fi nan szí ro zá si összeg bõl.

79.  § (1) A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet,
2. cím, 3. al cím, 4. jog cím-cso port, 1. Gyógy szer tá mo ga -
tás ki adá sai jog cím elõ irány za ta tar tal maz za a 2000,0 mil -
lió fo rint fi nan szí ro zá si elõ leg re for dít ha tó össze get.

(2) A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 2. cím,
3. al cím, 5. Gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás jog -
cím-cso port tar tal maz za az OEP ál tal a já ró be teg-szak el lá -
tás ré szé re be szer zett gyó gyá sza ti se géd esz kö zök kiadá -
sait is.

80.  § (1) Az irá nyí tott be teg el lá tá si rend szer ben az el lá -
tás szer ve zé sé re 2008. évre az OEP az e tör vény ha tály ba -
lé pé sé ig az irá nyí tott be teg el lá tá si rend szer ben részt vett
el lá tás szer ve zõk kö zül az erre vál lal ko zók kal (a továb -
biak ban: el lá tás szer ve zõ), leg fel jebb 2,3 mil lió la kos ra
köt het szer zõ dést. Az egy el lá tás szer ve zõ ál tal el lá tott sze -
mé lyek szá ma 100 ezer nél ke ve sebb és 450 ezer nél több
nem le het.

(2) Az (1) be kez dés alap ján az irá nyí tott be teg el lá tá si
rend szer ben részt vevõ el lá tás szer ve zõ kü lön jog sza bály
sze rin ti elvi szám lá ján a kü lön jog sza bály ban fog lal tak
sze rint ke let ke zett be vé te li több let

a) 10%-os mér té ké ig a be vé te li több let 30%-a,
b) 10%-ot meg ha la dó mér té ke ese tén a 10% mér té kig a

be vé te li több let 30%-a, to váb bá a 10% fö löt ti rész 25%-a a 
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint ke rül fel osz -
tás ra az el lá tás szer ve zõk kö zött, mely a szer ve zõk ér de -
kelt sé gi rend sze ré ben fog lal tak alap ján ke rül felhaszná -
lásra.

(3) A (2) be kez dés sze rint fenn ma ra dó összeg az el lá tás -
szer ve zõk ré szé re nem ke rül ki fi ze tés re.

(4) A (2) be kez dés sze rint az el lá tás szer ve zõk ré szé re
meg ál la pít ha tó, a rend szer ke re te in be lül, an nak cél jai ér -
de ké ben fel hasz ná lan dó összeg ak kor fi zet he tõ ki, ha a ko -
ráb ban, az irá nyí tott be teg el lá tá si mo dell kí sér let, illetve
rend szer ke re te in be lül ki fi ze tett össze gek ma ra dék ta la nul, 
sza bály sze rû en fel hasz ná lás ra ke rül tek.

(5) Az irá nyí tott be teg el lá tá si rend szer ben 2007. de -
cem ber 31-én szer zõ dés sel ren del ke zett el lá tás szer ve zõ -
nek az irá nyí tott be teg el lá tá si rend szer ben való to váb bi
rész vé te le és az ez alap ján vég zett te vé keny sé ge – az
(1) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével – a 2008.
év ben fo lya ma tos.

81.  § (1) A LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Alap fe je zet nél a
2. cím, 1. Nyug el lá tá sok al cí men be lül az adott elõ irány zat 
ter hé re kü lö nös mél tány lást ér dem lõ kö rül mé nyek ese tén
mél tá nyos sá gi ala pon meg ál la pí tás ra ke rü lõ nyug el lá tás ra
200,0 mil lió fo rint, mél tá nyos sá gi ala pú nyug díj eme lés re
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700,0 mil lió fo rint, egy sze ri se gély re 150,0 mil lió fo rint
hasz nál ha tó fel.

(2) A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 2. cím,
2. Egész ség biz to sí tás pénz be ni el lá tá sai al cí men be lül az
adott elõ irány zat ter hé re kü lö nös mél tány lást ér dem lõ kö -
rül mé nyek ese tén táp pénz meg ál la pí tá sá ra 170,0 mil lió fo -
rint, ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély meg ál la pí tá sá ra
10,0 mil lió fo rint, gyer mek gon do zá si díj meg ál la pí tá sá ra
25,0 mil lió fo rint, a 3. Ter mé szet be ni el lá tá sok al cí men be -
lül az adott elõ irány zat ter hé re, kü lö nös mél tány lást ér -
dem lõ kö rül mé nyek ese tén gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás ra
100,0 mil lió fo rint, gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás ra
1300,0 mil lió fo rint hasz nál ha tó fel.

82.  § (1) A vi lág ban ki köl csön nel össze füg gõ tõ ke tör -
lesz tés re és ka mat ki adás ra a LXXI. Nyug díj biz to sí tá si
Alap fe je zet, 5. cím, 1. Köz pon ti hi va ta li szerv al cím
206,8 mil lió fo rin tot, a LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap
fe je zet, 5. cím, 1. Köz pon ti hi va ta li szerv al cím 300,0 mil -
lió fo rin tot tar tal maz.

(2) A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet 7. Nyug -
el lá tá sok fe de ze té re az Ny. Alap nak át adott pénz esz köz
cím ki adá si elõ irány zat össze gét az E. Alap ke ze lõ je 2008.
ja nu ár 15-éig utal ja át az Ny. Alap ré szé re.

(3) A LXXII. Egész ség biz to sí tá si Alap fe je zet, 2. cím,
4. al cím, 4. jog cím-cso port, 3. Egyéb ki adá sok jog cím elõ -
irány za ta – az egész ség biz to sí tás ha tó sá gi fel ügye le té rõl
 szóló 2006. évi CXVI. tör vény 20.  § (2) be kez dés a) pont -
já ban fog lal tak alap ján – 230,0 mil lió fo rint összeg ben tar -
tal maz za az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye le tet meg il le tõ
fel ügye le ti dí jat.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

83.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te -
lé vel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 6.  §-ának (1) és (3) be kez dé se 2007. de -
cem ber 30-án lép ha tály ba.

84.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy:
a) ren de let ben ál la pít sa meg a 4.  § (7) be kez dé sé ben

meg ha tá ro zott több let tá mo ga tás fel té te le it,
b) ren de let ben ál la pít sa meg a 4.  § (8) be kez dé sé ben

meg ha tá ro zott tá mo ga tás fel té te le it,
c) ren de let ben ál la pít sa meg az egye di tá mo ga tá sok, el -

len té te le zé sek, va la mint az egyéb vál la la ti tá mo ga tá sok
ke re té ben nyúj tott ter me lé si tá mo ga tá sok fel hasz ná lá si
sza bá lya it,

d) ren de let ben ál la pít sa meg a XIX. Uni ós fej lesz té sek
fe je zet, 2. cím, 7. al cím, 4. KEOP De ro gá ci ós pro jek tek
ka mat tá mo ga tá sa jog cím-cso port ter hé re nyúj tott tá mo ga -
tás igény lé sé nek, fo lyó sí tá sá nak, el szá mo lá sá nak és el len -
õr zé sé nek rész le tes fel té te le it.

(2) Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyi mi nisz ter, hogy
amennyi ben a 4.  § sze rin ti cél tar ta lék ter hé re fel me rü lõ
sze mé lyi jut ta tá sok ese dé kes sé ge meg elõ zi a cél tar ta lék
elõ irány zat át cso por to sí tás idõ pont ját, a sze mé lyi jut ta tá -
sok meg elõ le ge zé sé re – vissza pót lá si kö te le zett ség mel -
lett – át cso por to sí tást hajt son vég re a XXI. Egész ség ügyi
Mi nisz té ri um fe je zet, 10. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat
cím, 2. Egész ség ügyi ága za ti cél elõ irány za tok al cím,
2. Egész ség ügyi el lá tá si és fej lesz té si fel ada tok jog cím -
cso port elõ irány za tai ter hé re.

85.  § (1) Az üzem ben tar tá si díj nak a rá di ó zás ról és te le -
ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény (a továb biak ban: mé -
dia tv.) 79.  §-ának (2) be kez dé se sze rint meg ál la pí tott
össze ge a 2008. évre havi 967 fo rint.

(2) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a Kor mányt, hogy a
mé dia tv. 79.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti üzem ben tar tá -
si díj 2008-ra ese dé kes össze gé nek meg fi ze té sét – a mé -
dia tv. 80.  § (3) be kez dé se sze rin ti fi ze té si kö te le zett ség
össze ge 60%-ának ki vé te lé vel – át vál lal ja.

(3) A Kor mány – fi gye lem mel a mé dia tv. 148.  §-ának
(1) be kez dé sé ben fog lal tak ra – az ese dé kes üzem ben tar tá -
si dí jat az APEH – mint a mé dia tv. 82/A.  § sze rin ti meg bí -
zott – köz re mû kö dé sé vel az át vál la lás sal nem érin tett
üzem ben tar tá si díj meg fi ze té sé re kö te le zet tek tõl be sze di
és to váb bít ja a Mû sor szol gál ta tá si Alap ba. Az ál ta la be -
sze dett díj be vé tel ter hé re az APEH 10% be sze dé si költ sé -
get szá mol hat el.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti át vál la lás havi össze gé nek
alap ja a 2002. évi elvi díj be vé tel (a 2001. év ben tény le ge -
sen be sze dett díj be vé tel 7%-kal meg nö velt és 9,55% be -
sze dé si költ ség gel csök ken tett össze ge, va la mint a men te -
sí tet tek után 2002-ben té rí tett díj áta lány együt te sen) egy
ti zen ket ted ré sze. Ezt kell meg nö vel ni az (1) be kez dés ben
fog lalt díj összeg nek a 2002. évi üzem ben tar tá si díj (havi
740 Ft) nagy sá gá hoz vi szo nyí tott nö ve ke dé se ará nyá ban.

(5) A köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tók nál a mû sor ter -
jesz tés és a di gi tá lis át ál lás sza bá lya i ról  szóló 2007. évi
LXXIV. tör vény vég re haj tá sa so rán 2008-ban je lent ke zõ
több let fel ada tok ki adá sa i hoz az I. Or szág gyû lés fe je zet,
13. cím, 3. Hoz zá já ru lás a di gi tá lis át ál lás fel ada ta i nak ki -
adá sa i hoz al cím elõ irány za ta cél tá mo ga tást biz to sít. A cél -
tá mo ga tás fel osz tá sá ról, va la mint a fel hasz ná lás és fo lyó -
sí tás fel té te le i rõl az ala pí tó Or szág gyû lés – ille té kes bi -
zott sá gá nak ja vas la tá ra – ha tá ro zat ban dönt.

(6) A Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány – a mé dia tv.
60.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint fel hasz nál ha -
tó – cél tá mo ga tá sa (I. Or szág gyû lés fe je zet, 13. cím, 1. al -
cím) – el kü lö ní tett nyil ván tar tás sal, a cél sze rin ti fel hasz -
ná lást meg ál la pít ha tó mó don – a Ma gyar Te le ví zió Zrt.
(a továb biak ban: MTV Zrt.) köz szol gá la ti mû so rai ter vé -
nek meg va ló sí tá sá hoz – ide ért ve a kor sze rû meg je le né sû
és tar tal mú köz éle ti és kul tu rá lis mû so rok sú lyá nak nö ve -
lé sét is –, a mû sor ter jesz tés és a di gi tá lis át ál lás sza bá lya i -
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ról  szóló 2007. évi LXXIV. tör vény vég re haj tá sa so rán je -
lent ke zõ több let fel ada ta i hoz, to váb bá a köz szol gá la ti te -
vé keny sé ge el lá tá sá hoz alap ve tõ en szük sé ges in gat la nok
(szék hely, stú di ók, gyár tó bá zis) bér le ti dí já nak, va la mint
az MTV Zrt. új te lep hely re köl tö zé sé hez kap cso ló dó költ -
sé gek nek a fe de ze té ül szol gál. A bér be adó ál tal a szer zõ -
dés sze rint ki ál lí tott szám lán sze rep lõ össze gû bér le ti dí jat
köz vet le nül a bér be adó nak kell fo lyó sí ta ni az MTV Zrt.
en ge dé lye zõ nyi lat ko za ta alap ján. A fo lyó sí tott összeg bõl
az ará nyo sí tás alap ján le von ha tó áfá nak meg fe le lõ össze -
get nem le het tá mo ga tá si be vé tel ként el szá mol ni, azt ál -
lam mal szem be ni vissza té rí té si kö te le zett ség ként kell
nyil ván tar ta ni.

(7) Az ál lam mal szem be ni vissza té rí té si kö te le zett ség -
nek a tárgy évet meg elõ zõ év mér leg for du ló na pi au di tált
ál lo má nyát a tárgy év jú ni us 30-ig kell a költ ség ve tés szá -
má ra meg fi zet ni.

86.  § Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a fe je zet fel ügye -
le tét el lá tó szerv ve ze tõ jét, hogy ha olyan eu ró pai uni ós tá -
mo ga tás ke rül 2008-ban fel hasz ná lás ra, ame lyet a fe je zet
elõ irány za ta nem tar tal maz, ak kor új elõ irány za tot nyis son 
az eu ró pai uni ós tá mo ga tás elõ irány za tá ra – be vé te li és ki -
adá si ol da lon egy aránt – és a köz pon ti költ ség ve té si for rást 
a fe je zet elõ irány za ta in be lül át cso por to sí tás sal biz to sít sa.
Az át cso por to sí tás – a rész ben az Eu ró pai Unió vagy az
EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus és a Nor vég Fi nan szí -
ro zá si Me cha niz mus ál tal fi nan szí ro zott prog ra mok, pro -
jek tek elõ irány za ta i nak ki vé te lé vel – nem érint het elõ -
irány zat-mó do sí tá si kö te le zett ség nél kül tel je sü lõ elõ -
irány za tot.

87.  § (1) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a fe je zet fel -
ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jét, hogy az eu ró pai uni ós tag -
ság hoz kap cso ló dó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sa ér de ké ben
pót ló la go san szük sé ges, a vo nat ko zó fe je ze ti tá mo ga tá si
elõ irány za tot meg ha la dó köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga -
tást a fe je zet elõ irány za ta in be lül át cso por to sí tás sal biz to -
sít sa, mely át cso por to sí tás – a rész ben az Eu ró pai Unió
vagy az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus és a Nor vég
 Finanszírozási Me cha niz mus ál tal fi nan szí ro zott prog ra -
mok, pro jek tek elõ irány za ta i nak ki vé te lé vel – nem érint -
het elõ irány zat-mó do sí tá si kö te le zett ség nél kül tel je sü lõ
elõ irány za tot.

(2) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a fe je zet fel ügye le -
tét el lá tó szerv ve ze tõ jét, hogy amennyi ben az eu ró pai
 uniós for rá sok ból – vagy az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha -
niz mus és a Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus ál -
tal – fi nan szí ro zott prog ra mok hoz, pro jek tek hez a tá mo ga -
tá so kat nyúj tó fél a for rá sok fo lyó sí tá sá val el ma rad a pénz -
ügyi meg ál la po dá sok ban, kö zös sé gi jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott ütem terv tõl, vagy az Eu ró pai Unió, il let ve
az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus és a Nor vég Fi nan -
szí ro zá si Me cha niz mus ál tal nyúj tott for rás egyéb ok ból
nem áll ren del ke zés re, ak kor a szük sé ges for rást az adott

költ ség ve té si sor tá mo ga tá si elõ irány za tá ból, ha az nem
ele gen dõ, úgy a fe je zet elõ irány za ta in be lül át cso por to sí -
tás út ján biz to sít sa. Az át cso por to sí tás – a rész ben az Eu ró -
pai Unió vagy az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus és a
Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus ál tal fi nan szí ro zott
prog ra mok, pro jek tek elõ irány za ta i nak ki vé te lé vel – nem
érint het elõ irány zat-mó do sí tá si kö te le zett ség nél kül tel je -
sü lõ elõ irány za tot.

(3) A költ ség ve té si tá mo ga tás azon ré szét, amely nek ki fi -
ze té se a (2) be kez dés alap ján tör tént, az Eu ró pai Unió, il let ve
az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus és a Nor vég Fi nan szí -
ro zá si Me cha niz mus ál tal nyúj tott for rás ren del ke zés re ál lá sa
után – amennyi ben szük sé ges – vissza kell pó tol ni azon költ -
ség ve té si elõ irány zat ra, amely elõ irány zat ról a meg elõ le ge -
zett összeg ko ráb ban át cso por to sí tás ra ke rült.

88.  § A rész ben az Eu ró pai Unió költ ség ve té sé bõl fi nan -
szí ro zott prog ra mok, pro jek tek ese tén ter ve zett cél tar ta lék
csak az adott prog ram, pro jekt elõ re nem lát ha tó ki adá sa i -
nak fi nan szí ro zá sá ra hasz nál ha tó fel. A cél tar ta lék in téz -
mé nyi ki adá si cé lok ra nem for dít ha tó.

89.  § (1) Az eu ró pai uni ós tá mo ga tá sok azon – a köz -
pon ti költ ség ve tés ál tal ko ráb ban meg elõ le ge zett – ré szét,
me lyet az Eu ró pai Bi zott ság vég sõ egyen leg ki fi ze tés for -
má já ban té rít meg, a XLII. A köz pon ti költ ség ve tés fõ be -
vé te lei fe je zet ben kell el szá mol ni.

(2) Az eu ró pai uni ós tá mo ga tá sok azon, a köz pon ti költ -
ség ve tés bõl – a XIX. Uni ós fej lesz té sek fe je zet, il let ve
2008. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en a XIX. EU In teg rá ció fe je -
zet és EU In teg rá ció fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ki vé -
te lé vel – meg elõ le ge zett ré szét, me lyet az Eu ró pai Bi zott -
ság utó la gos el szá mo lás alap ján té rít meg, a XLII. A köz -
pon ti költ ség ve tés fõ be vé te lei fe je zet ben kell el szá mol ni.

90.  § Az NSRK for rá sa i ból kell biz to sí ta ni azon prog ra -
mok, pro jek tek fi nan szí ro zá sát, me lyek meg va ló sí tá sá ra a
Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai alap ján tör -
tént kö te le zett ség vál la lás, meg fe lel nek az NSRK cél ja i -
nak, sza bá lya i nak, de eu ró pai uni ós for rás ból tör té nõ fi -
nan szí ro zá suk ra a Nem ze ti Fej lesz té si Terv ke re té ben nem 
ke rül het sor.

91.  § (1) A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX.
tör vény (a továb biak ban: Kbt.) VI. Fe je ze te al kal ma zá sá -
ban a nem ze ti köz be szer zé si ér ték ha tár 2008. ja nu ár
 1-jétõl 2008. de cem ber 31-éig:

a) áru be szer zés ese té ben: 30 mil lió fo rint;
b) épí té si be ru há zás ese té ben: 90 mil lió fo rint;
c) épí té si kon cesszió ese té ben: 100 mil lió fo rint;
d) szol gál ta tás meg ren de lé se ese té ben: 25 mil lió fo rint;
e) szol gál ta tá si kon cesszió ese té ben: 25 mil lió fo rint.

(2) A Kbt. VII. Fe je ze te al kal ma zá sá ban a nem ze ti köz -
be szer zé si ér ték ha tár 2008. ja nu ár 1-jé tõl 2008. de cem ber
31-éig:
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a) áru be szer zés ese té ben: 50 mil lió fo rint;
b) épí té si be ru há zás ese té ben: 100 mil lió fo rint;
c) szol gál ta tás meg ren de lé se ese té ben: 50 mil lió fo rint.

(3) A Kbt. ne gye dik Ré sze al kal ma zá sá ban az egy sze rû
köz be szer zé si el já rás ér ték ha tá ra 2008. ja nu ár 1-jé tõl
2008. de cem ber 31-éig:

a) áru be szer zés ese té ben: 8 mil lió fo rint;
b) épí té si be ru há zás ese té ben: 15 mil lió fo rint;
c) szol gál ta tás meg ren de lé se ese té ben: 8 mil lió fo rint.

92.  § 2009–2010. évek ben az Or szág gyû lés új in du ló
be ru há zá sok hoz nem nyújt cím zett tá mo ga tást.

93.  § Az Áht. 12/B.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti ki fi ze -
té si ke ret a 2008. év ben 200 000 mil lió fo rint. Az Áht.
12/B.  §-ának (2) be kez dé se al kal ma zá sa so rán a kö vet ke zõ 
évek re vo nat ko zó ki fi ze té si ke ret meg egye zik a 2008. évi
ki fi ze té si ke ret nek a több éves fi ze té si kö te le zett ség gel járó 
kö te le zett ség vál la lók net tó je len ér ték szá mí tás nak mód -
szer ta ná ról, va la mint az al kal ma zan dó disz kont té nye zõ rõl
 szóló 161/2005. (VIII. 16.) Korm. ren de let 1.  §-ának
(3) be kez dé se alap ján 2008. év elsõ ne gyed évé re meg ha tá -
ro zott ha zai inf lá ci ós elõ re jel zés sze rint in de xált össze gé -
vel.

94.  § (1) Az Or szág gyû lés 2008. ja nu ár 2-ai ha tállyal le -
mond a Ma gyar Ál la mot meg il le tõ, a Ma gyar Ex port hi tel
Biz to sí tó Zrt. ál tal ke zelt kö vet ke zõ biz to sí tá si köt vé nyek
alap ján fenn ál ló kö ve te lé sek rõl:

a) az al gé ri ai Ban que de l’ Ag ri cul tu re et de Déve -
loppement Ru ral, Al gi ers adós sal szem ben ke let ke zett,
a 40884 szá mú biz to sí tá si köt vény alap ján fenn ál ló,
118 369 ame ri kai dol lár össze gû ál la mi kö ve te lés rõl
[2007. au gusz tus 29-i MNB de vi za ár fo lya mon szá mít va 
22,5 mil lió fo rint],

b) a Tö rök Ál la mi Vil la mos Mû vek kel szem ben ke let -
ke zett, a 40522 és 40695 szá mú biz to sí tá si köt vé nyek
alap ján fenn ál ló, együt te sen 2 442 322 ame ri kai dol lár
össze gû ál la mi kö ve te lés rõl [2007. au gusz tus 29-i MNB
de vi za ár fo lya mon szá mít va 463,7 mil lió fo rint],

c) a volt ju go szláv hor vát or szá gi pu lai Ul ja nik ha jó -
gyár ral szem ben ke let ke zett, a 40888 szá mú biz to sí tá si
köt vény alap ján fenn ál ló, 964 555 ame ri kai dol lár össze gû
ál la mi kö ve te lés rõl [2007. au gusz tus 29-i MNB deviza -
árfolyamon szá mít va 183,1 mil lió fo rint],

d) a volt ju go szláv szer bi ai Un ion Ban ka-val szem ben
ke let ke zett, a 70006 szá mú biz to sí tá si köt vény alap ján
fenn ál ló, 119 288 ame ri kai dol lár össze gû ál la mi kö ve te -
lés rõl [2007. au gusz tus 29-i MNB de vi za ár fo lya mon szá -
mít va 22,6 mil lió fo rint],

e) az egyip to mi Mas ter Misr cég gel szem ben ke let ke -
zett, a 60012 és 60015 szá mú biz to sí tá si köt vé nyek alap ján 
fenn ál ló, együt te sen 508 725 ame ri kai dol lár össze gû ál la -
mi kö ve te lés rõl [2007. au gusz tus 29-i MNB de vi za ár fo -
lya mon szá mít va 96,6 mil lió fo rint],

f) a hor vát or szá gi Glu mi na Ban ka adós sal szem ben ke -
let ke zett, a 70005 szá mú biz to sí tá si köt vény alap ján fenn -
ál ló, 1 035 481 euró össze gû ál la mi kö ve te lés rõl [2007.
 augusztus 29-i MNB de vi za ár fo lya mon szá mít va
267,2 mil lió fo rint],

g) az uk rán Sla vo nic Tra de Com pany adós sal szem ben
ke let ke zett, a 400125 szá mú biz to sí tá si köt vény alap ján
fenn ál ló, 9000 euró össze gû ál la mi kö ve te lés rõl [2007.
 augusztus 29-i MNB de vi za ár fo lya mon szá mít va 2,3 mil -
lió fo rint],

h) a szer bi ai Mil teks d.o.o. adós sal szem ben ke let ke -
zett, a 400175 szá mú biz to sí tá si köt vény alap ján fenn ál ló,
9155 euró össze gû ál la mi kö ve te lés rõl [2007. au gusz tus
29-i MNB de vi za ár fo lya mon szá mít va 2,4 mil lió fo rint],

i) a szer bi ai Ti pog ra fi ja d.o.o. Gra fic ko Pre du ze ce
adós sal szem ben ke let ke zett, a 400262 szá mú biz to sí tá si
köt vény alap ján fenn ál ló, 4167 euró össze gû ál la mi kö ve -
te lés rõl [2007. au gusz tus 29-i MNB de vi za ár fo lya mon
szá mít va 1,1 mil lió fo rint],

j) a volt ju go szláv köz tár sa ság ma ce dó ni ai Ti kon farm
d.o.o. adós sal szem ben ke let ke zett, a 400262 szá mú biz to -
sí tá si köt vény alap ján fenn ál ló, 4742 euró össze gû ál la mi
kö ve te lés rõl [2007. au gusz tus 29-i MNB de vi za ár fo lya -
mon szá mít va 1,2 mil lió fo rint],

k) a szer bi ai Yu com a.d. adós sal szem ben ke let ke zett, a 
400310 szá mú biz to sí tá si köt vény alap ján fenn ál ló, 23 040 
euró össze gû ál la mi kö ve te lés rõl [2007. au gusz tus 29-i
MNB de vi za ár fo lya mon szá mít va 5,9 mil lió fo rint],
(együt te sen 1068,6 mil lió fo rint).

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti kö ve te lés-el en ge dés alap -
ján el szá molt összeg a de vi za ár fo lyam vál to zás kö vet kez -
té ben el tér het az elõ irány zat tól.

95.  § Ahol jog sza bály XIX. EU In teg rá ció fe je ze tet,
 illetve EU In teg rá ció fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tot em lít,
ott 2008. ja nu ár 1-jé tõl XIX. Uni ós fej lesz té sek fe je ze tet
kell ér te ni.

96.  § Az Or szág gyû lés el en ge di a Vár pa lo ta és Ré gi ó ja
Kör nye zet vé del mi Re ha bi li tá ci ós Prog ram ra lét re ho zott
cél tár su lás nak (Vár pa lo ta, Ber hi da, Pét für dõ, Öskü, Õsi,
Tés, Ba la ton al má di) a Prog ram ban meg ha tá ro zott be ru há -
zás hoz kap cso ló dó 2008. év fo lya mán ese dé kes köl csön -
tar to zá sok 50%-át, azaz 130 725 784 fo rin tot. Az el en ge -
dett össze gek 2008 má ju sá ban: Vár pa lo ta: 35 098 249 fo -
rint, Ber hi da: 5 000 631 fo rint, Pét für dõ: 5 176 623 fo rint,
Öskü: 3 109 583 fo rint, Õsi: 4 961 426 fo rint, Tés:
1 592 555 fo rint, Ba la ton al má di: 9 388 680 fo rint, il let ve
2008 no vem be ré ben: Vár pa lo ta: 36 326 688 fo rint, Ber hi -
da: 5 175 653 fo rint, Pét für dõ: 5 176 623 fo rint, Öskü:
3 218 419 fo rint, Õsi: 5 135 076 fo rint, Tés: 1 648 295 fo -
rint, Ba la ton al má di: 9 717 283 fo rint.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés elnöke
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FEJEZET 2008. évi elõirányzat

Kiemelt elõirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás

I. ORSZÁGGYÛLÉS

1 Országgyûlés Hivatala
1 Országgyûlés hivatali szervei 15 268,1

1 Mûködési költségvetés 410,0
1 Személyi juttatások 8 753,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 226,5
3 Dologi kiadások 3 104,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 440,6
2 Felújítás 1 153,3

2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 715,1
1 Mûködési költségvetés 3,0

1 Személyi juttatások 421,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 125,9
3 Dologi kiadások 132,5

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 28,5
2 Felújítás 10,0

4 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1 eParlament 40,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 40,0

2 Nemzetközi tagdíjak 17,2
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 17,2
3 Kossuth tér rendezése 385,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 30,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 355,0

4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselõk Fóruma 65,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 28,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 37,0

7 Fejezeti egyensúlyi tartalék 287,1 287,1

1–4. cím összesen: 17 190,5 413,0 16 777,5

5 Közbeszerzések Tanácsa
1 Közbeszerzések Tanácsa 212,6

1 Mûködési költségvetés 1 590,0



1 Személyi juttatások 599,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 195,1
3 Dologi kiadások 976,6

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 20,4
2 Felújítás 10,8

2 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 6,6 6,6

5. cím összesen: 1 809,2 1 590,0 219,2

6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 110,0
7 Pártok támogatása

1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1 Magyar Szocialista Párt 953,7
2 Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 833,2
3 SZDSZ – A magyar liberális párt 261,1
4 Magyar Demokrata Fórum 227,6
5 Kereszténydemokrata Néppárt 235,4

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
4 MIÉP – Jobbik a harmadik út 37,9

8 Pártalapítványok támogatása
1 Táncsics Mihály Alapítvány 494,2
2 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 383,8
3 Antall József Alapítvány 91,0
4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztõ, Kutatási és Oktatási Szabadelvû Alapítvány 111,3
5 Barankovics István Alapítvány 120,3

6–8. cím összesen: 3 859,5

10 Magyar Rádió támogatása
1 Magyar Rádió Rt. mûsorterjesztési költségeire 5 923,3
2 Magyar Rádió mûvészeti együtteseinek támogatására 900,0

11 Magyar Televízió támogatása
1 Magyar Televízió Rt. mûsorterjesztési költségeire 7 576,1

12 Duna Televízió támogatása
1 Duna Televízió Rt. mûsorterjesztési költségeire 1 488,7

13 Média közalapítványok támogatása
1 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 9 452,9
3 Hozzájárulás a digitális átállás feladatainak kiadásaihoz 660,0

14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása
1 Közszolgálati feladatokra 2 363,0
2 A határon túli magyar sajtó hírellátására 80,0
4 A 2008. évi olimpiai közvetítések többletfeladataira 32,0

15 Üzemben tartási díj pótlása 24 936,7

10–15. cím összesen: 53 412,7
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16 Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat 36,0
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata 35,0
3 Országos Horvát Önkormányzat 88,6
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 173,9
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 50,7
6 Országos Cigány Önkormányzat 225,6
7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 35,0
8 Országos Örmény Önkormányzat 35,0
9 Országos Szlovák Önkormányzat 89,4
10 Országos Szlovén Önkormányzat 39,9
11 Szerb Országos Önkormányzat 47,6
12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 28,6
13 Ukrán Országos Önkormányzat 28,6

17 Országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 15,7
2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 12,5
3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 47,0
4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 73,2
5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények támogatása 17,2
6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 73,2
7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 14,6
8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 7,0
9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 92,8
10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 16,9
11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 28,2
12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 6,3
13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása 8,0

16–17. cím összesen: 1 326,5

I. fejezet összesen: 77 598,4 2 003,0 16 996,7

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal 954,2
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 426,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 140,0
3 Dologi kiadások 333,4

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 49,1
2 Felújítás 3,0

3 Kölcsönök 2,0
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2 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
2 Célelõirányzatok

1 Állami kitüntetések 282,1
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 239,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 0,8
3 Dologi kiadások 41,9

2 Államfõi Protokoll kiadásai 277,9
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 32,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 6,0
3 Dologi kiadások 239,9

3 Fejezeti egyensúlyi tartalék 69,9 69,9

II. fejezet összesen: 1 584,1 1 584,1

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkotmánybíróság 1 529,8
1 Mûködési költségvetés 0,7

1 Személyi juttatások 937,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 306,1
3 Dologi kiadások 266,8

2 Felhalmozási költségvetés 3,3
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0
2 Felújítás 3,0

4 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 42,4 42,4

III. fejezet összesen: 1 576,2 4,0 1 572,2

IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA

1 Országgyûlési Biztos Hivatala 1 331,6
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 816,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 260,0
3 Dologi kiadások 222,8

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 31,9

2 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 37,2 37,2

IV. fejezet összesen: 1 368,8 1 368,8
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V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK

1 Állami Számvevõszék 7 594,3
1 Mûködési költségvetés 26,0

1 Személyi juttatások 4 779,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 492,4
3 Dologi kiadások 1 109,2

2 Felhalmozási költségvetés 34,2
1 Intézményi beruházási kiadások 260,1
2 Felújítás 13,7

3 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
4 Fejezeti egyensúlyi tartalék 220,3 220,3

V. fejezet összesen: 7 874,8 60,2 7 814,6

VI. BÍRÓSÁGOK

1 Bíróságok 63 666,8
1 Mûködési költségvetés 5 268,8

1 Személyi juttatások 45 912,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 13 621,2
3 Dologi kiadások 8 968,6

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 179,5
2 Felújítás 253,7

2 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1 Beruházás

1 Igazságszolgáltatás beruházásai 1 350,0
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 1 350,0
2 Ptk. alapján történõ kártérítés 7,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 7,0

6 Kincstári számlavezetési díj kiadásai 2,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 2,0
7 Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtása 116,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 50,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 66,0

15 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 858,0 1 858,0

VI. fejezet összesen: 72 268,6 5 268,8 66 999,8
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VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1 Ügyészségek 29 030,7
1 Mûködési költségvetés 36,5

1 Személyi juttatások 19 251,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 6 055,3
3 Dologi kiadások 2 964,1
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 5,0

2 Felhalmozási költségvetés 3,5
1 Intézményi beruházási kiadások 670,9
2 Felújítás 100,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,0

3 Kölcsönök 32,0 32,0
3 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

3 EU-tagságból eredõ feladatok 24,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 12,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2,0
3 Dologi kiadások 10,0

4 Jogerõsen megállapított kártérítések célelõirányzata 30,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 30,0
5 Fejezeti egyensúlyi tartalék 841,0 841,0

VIII. fejezet összesen: 29 997,7 72,0 29 925,7

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

1 A települési önkormányzatot megilletõ, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 114 215,8
2 A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 12 256,6
3 A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 108 602,8
4 Normatív hozzájárulások

1 Települési önkormányzatok feladatai 20 842,6
2 Körzeti igazgatás 11 687,2
3 Körjegyzõség mûködése 6 182,3
4 Megyei, fõvárosi önkormányzatok feladatai 2 861,6
5 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1 149,5
6 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 162,8
7 A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdõ települési

önkormányzatok feladatai 5 510,0
8 Üdülõhelyi feladatok 8 957,8
9 Pénzbeli szociális juttatások 67 610,2
10 Közmûvelõdési és közgyûjteményi feladatok 17 203,3
11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 44 642,7
12 Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások 59 623,8
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13 Közoktatási hozzájárulások 432 879,9
5 Központosított elõirányzatok 149 407,6
6 A helyi önkormányzatok mûködõképességének megõrzését szolgáló kiegészítõ támogatások 14 000,0
7 A helyi önkormányzatok színházi támogatása 11 010,0
8 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 6 912,2
2 Kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz 103 171,6
3 Helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok támogatása 35 419,4
4 A többcélú kistérségi társulások támogatása 28 095,8

9 Címzett és céltámogatások 53 000,0
10 A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 10 870,0
11 Vis maior tartalék 360,0
12 Budapest 4-es – Budapest Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti – metróvonal építésének támogatása 16 200,0
13 A leghátrányosabb helyzetû kistérségek felzárkóztatásának támogatása 5 800,0

IX. fejezet összesen: 1 348 635,5

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal
1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 6 976,6

1 Mûködési költségvetés 4,7
1 Személyi juttatások 4 839,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 514,9
3 Dologi kiadások 621,4
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3,5

3 Kölcsönök 5,0 3,0
2 Központi Szolgáltatási Fõigazgatóság 14 758,9

1 Mûködési költségvetés 1 972,4
1 Személyi juttatások 2 936,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 942,4
3 Dologi kiadások 9 497,6
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 721,3

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1 436,5
2 Felújítás 191,7

3 Kölcsönök 5,0
2 Kormányzati Személyügyi, Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 611,7

1 Mûködési költségvetés 135,0
1 Személyi juttatások 342,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 106,5
3 Dologi kiadások 235,3

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 62,2
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3 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal 16 912,5
1 Mûködési költségvetés 18 894,2

1 Személyi juttatások 2 303,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 675,1
3 Dologi kiadások 31 119,4

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1 552,5
2 Felújítás 156,6

6 Szülõföld Alap Iroda
1 Mûködési költségvetés 100,0

1 Személyi juttatások 74,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 20,0
3 Dologi kiadások 6,0

8 ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalom-stratégiai Kutató Intézet 380,9
1 Mûködési költségvetés 30,0

1 Személyi juttatások 243,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 78,1
3 Dologi kiadások 59,3

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0

9 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
2 Célelõirányzatok

1 Központilag kezelt fejezeti feladatok 520,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 170,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 54,4
3 Dologi kiadások 295,6

4 ,,Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégia monitoringja és kapcsolódó feladatok támogatása 60,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 32,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 10,0
3 Dologi kiadások 18,0

5 Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások kiadásai 250,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 125,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 49,0
3 Dologi kiadások 76,0

6 Audiovizuális média szabályozás 150,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 6,4
3 Dologi kiadások 123,6

7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 418,5
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 18,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5,4
3 Dologi kiadások 394,5
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8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 1 026,1
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 6,0
3 Dologi kiadások 1 000,1

9 Közszolgálati és közigazgatási minõségfejlesztési feladatok 74,8
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 22,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 7,0
3 Dologi kiadások 25,8

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 20,0

10 Állami vezetõkkel kapcsolatos és egyéb humán feladatok támogatása 65,1
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 65,1
11 Nemzetközi tagdíjak 1,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,0

12 Köztisztviselõi továbbképzési rendszer és vezetõképzés támogatása 192,5
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 130,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 47,2
3 Dologi kiadások 14,9

13 Kormányzati személyügyi feladatok támogatása 132,5
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 52,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 16,5
3 Dologi kiadások 64,0

14 Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása 3 193,6
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 40,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 12,8
3 Dologi kiadások 2 890,8
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 150,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 100,0

15 Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek 685,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 165,0
2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 520,0
16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel elõkészítése 135,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 65,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 20,8
3 Dologi kiadások 49,2
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20 Készenléti rendszerek (EDR és ESR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása 13 295,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 380,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 120,0
3 Dologi kiadások 11 800,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 995,0

24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása 180,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 80,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 27,0
3 Dologi kiadások 73,0

25 Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának támogatása 120,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 120,0
26 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 80,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 80,0

3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
1 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 100,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 100,0

2 Puskás Tivadar Közalapítvány 37,2
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 37,2
3 Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása 500,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,3
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 499,7

6 Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány 13,9
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 13,9
8 Bolyai Mûhely Közhasznú Alapítvány támogatása 15,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 15,0

9 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 35,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 35,0
10 Egyéb civil és nonprofit szervezetek támogatása 700,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 700,0

4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
1 Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása 1 003,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 32,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 11,0
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3 Dologi kiadások 101,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 767,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 92,0

2 Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, valamint a szórványoktatás és a csángó magyarok támogatása 3 475,3
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 35,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 12,0
3 Dologi kiadások 118,8
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3 309,5

3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 2 422,1
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 46,1
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2 376,0

4 A magyar-magyar kapcsolattartás erõsítése 720,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 720,0
6 Fejezeti tartalék

1 Fejezeti általános tartalék 490,0 490,0
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 3 259,2 3 259,2

1–9. cím összesen: 94 129,7 21 139,3 72 990,4

11 Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Nemzetbiztonsági Hivatal 10 107,8

1 Mûködési költségvetés 27,4
1 Személyi juttatások 5 567,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 773,5
3 Dologi kiadások 1 445,6
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 676,1

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 628,9
2 Felújítás 25,9
5 Lakástámogatás 17,5

3 Kölcsönök 20,0 20,0
2 Információs Hivatal 8 223,2

1 Mûködési költségvetés 50,0
1 Személyi juttatások 3 586,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 133,3
3 Dologi kiadások 2 731,8
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 372,1

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 392,8
2 Felújítás 45,0
5 Lakástámogatás 11,6
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3 Kölcsönök 3,8 3,8
3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 18 945,7

1 Mûködési költségvetés 182,6
1 Személyi juttatások 9 764,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 3 022,6
3 Dologi kiadások 3 053,2
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 910,8

2 Felhalmozási költségvetés 117,5
1 Intézményi beruházási kiadások 2 259,9
2 Felújítás 214,0
5 Lakástámogatás 20,9

3 Kölcsönök 23,0 23,0
4 Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ 190,1

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 79,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 27,6
3 Dologi kiadások 66,3

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 16,6

5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
3 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 019,2 1 019,2

11. cím összesen: 38 910,3 424,3 38 486,0

12 Alapok támogatása
1 Szülõföld Alap támogatása

1 Adomány-kiegészítés és SzJA 1%-a 1 000,0

12. cím összesen: 1 000,0

13 K-600 hírrendszer mûködtetésére 400,0
20 Tartalékok

1 Költségvetés általános tartaléka 46 733,1
2 Céltartalékok

1 Különféle személyi kifizetések 133 598,3
2 Központi teljesítményösztönzési és -értékelési keret 12 000,0
3 Központi költségvetési szervek bérleti díjának fedezete 18 000,0

3 Központi egyensúlyi tartalék 20 000,0

X. fejezet összesen: 364 771,4 21 563,6 111 476,4
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XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

1 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása 4 381,9
1 Mûködési költségvetés 20,5

1 Személyi juttatások 2 693,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 757,4
3 Dologi kiadások 741,1
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 100,2

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 110,7

5 Közigazgatási hivatalok 7 854,3
1 Mûködési költségvetés 529,6

1 Személyi juttatások 5 299,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 660,0
3 Dologi kiadások 1 261,4
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 58,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 95,1
2 Felújítás 10,2

7 Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 11 296,7
1 Mûködési költségvetés 585,5

1 Személyi juttatások 6 520,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 034,7
3 Dologi kiadások 2 088,5
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 15,0

2 Felhalmozási költségvetés 2 018,3
1 Intézményi beruházási kiadások 3 129,9
2 Felújítás 111,7

11 Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet 3 983,4
1 Mûködési költségvetés 1 606,0

1 Személyi juttatások 1 861,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 590,4
3 Dologi kiadások 2 855,7

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 97,8
2 Felújítás 183,8

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1 Célelõirányzatok

1 Területrendezés 100,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 5,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1,4
3 Dologi kiadások 2,4
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 91,2
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4 Lakás- és építésügy
2 Építésügyi célelõirányzatok

1 Mûködési költségvetés 600,0
1 Személyi juttatások 40,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 14,0
3 Dologi kiadások 200,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 146,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0

3 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 10 000,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 10 000,0
5 Lakbértámogatás 120,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 120,0

6 Azbesztcementbõl épült házak szakértõi vizsgálata 10,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 10,0
5 Turisztikai célelõirányzat 7 864,5

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 524,5
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6 860,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 500,0

3 Kölcsönök 20,0
3 Terület- és régiófejlesztési célelõirányzat

1 Központi fejlesztési feladatok 3 609,5
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 913,8
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2 125,5

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 570,2

2 Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése 1 000,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 100,0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 900,0
4 Decentralizált területfejlesztési programok 3 900,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 149,5

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 750,5

4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik mûködési kiadásai 420,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 420,0
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FEJEZET 2008. évi elõirányzat

Kiemelt elõirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás



2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik mûködési kiadásai 247,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 247,0
3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása 840,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 840,0

6 Önkormányzati és térségi koordinátori hálózat mûködési kiadásai 391,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 316,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 75,0

7 Balaton Fejlesztési Tanács támogatása 150,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 150,0
8 Budapest Agglomerációs Fejlesztési Tanács támogatása 20,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 20,0

5 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
2 Közremûködõi szervezeti feladatok ellátása 180,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 180,0

3 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok 291,6
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 291,6
6 Beruházások

2 Lakástámogatás 57,4
2 Felhalmozási költségvetés

5 Lakástámogatás 57,4
14 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 100,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 100,0

20 Ágazati célfeladatok
1 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához 1 380,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 380,0

2 Kincstári tranzakciós díj elszámolása 50,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 50,0
3 Tûzvédelmi bírság és a biztosítók tûzvédelmi hozzájárulása

2 Felhalmozási költségvetés 5 000,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 000,0

6 Magyar Polgári Védelmi Szövetség támogatása 20,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 20,0
7 Önkéntes tûzoltóegyesületek támogatása 114,2

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 114,2
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9 Szakszervezetek támogatása 15,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 15,0
10 Kiemelt nemzetgazdasági beruházásokkal összefüggõ többletfeladatok 200,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 120,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 49,3
3 Dologi kiadások 30,0

12 Magyar Tûzoltó Szövetség, valamint Létesítményi és Önkéntes Tûzoltóságok Országos Szövetségének támogatása 75,8
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 10,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 65,8

63 Közép és Kelet Európai Választási Szakértõk Egyesületének (ACEEEO) támogatása 13,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 13,0
82 A hét önkormányzati érdekszövetség mûködésének támogatása 12,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 12,0

92 Központi informatikai kötelezettségek finanszírozása 270,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 270,0
93 Hivatásos állomány életbiztosítása 32,4

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 32,4

94 Címzetes fõjegyzõi címek adományozása 120,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 93,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 27,0

95 Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaságnak nyújtott támogatás 408,2
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 408,2
21 Társadalmi önszervezõdések támogatása

3 Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 35,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 35,0
22 Köztestületi tûzoltóságok normatív támogatása 1 693,3

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 693,3

23 ,,Segítsünk az árvízkárosultakon!”
1 Mûködési költségvetés 1,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,0
25 Választások lebonyolítása

3 Idõközi és kisebbségi választások lebonyolítása 150,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 31,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 9,9
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3 Dologi kiadások 50,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 59,1

26 Sporttevékenység támogatása
1 Utánpótlás-nevelési feladatok 1 063,6

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 58,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 18,5
3 Dologi kiadások 331,3
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 640,8

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 15,0

2 Iskolai, diák- és felsõoktatási sport támogatása 356,7
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 356,7
3 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok 196,4

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 60,7
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 135,7

4 Versenysport támogatása 2 207,5
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 106,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 34,1
3 Dologi kiadások 9,5
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2 057,5

5 2008. évi Pekingi Olimpián és Paralimpián való részvétel támogatása 500,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 500,0
6 Sportági szakszövetségek olimpiai felkészüléssel összefüggõ támogatása 360,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 360,0

7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 1 972,2
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 177,5
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 794,7

8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása 3 361,4
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3 361,4
9 Nemzeti Sporttanács támogatása 6,6

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 2,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 0,8
3 Dologi kiadások 3,3

22 Wesselényi Miklós Sportközalapítvány mûködési támogatása 42,7
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 42,7
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23 Szabadidõsport támogatása 320,9
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 318,9
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0
25 Sport népszerûsítésével összefüggõ kiadások 60,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 60,0

26 Sportköztestületek mûködési támogatása 131,7
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 131,7
27 Egészségjavítást célzó sporttevékenység (szabadidõsport- és diáksportprogramok támogatása) 226,4

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 226,4

28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok mûködtetése és projektjei 301,7
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 251,7
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0
29 Fogyatékkal élõk sportjának támogatása 214,5

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 214,5

27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
2 Sportfolió Kht. végelszámolásával kapcsolatos kiadások 142,4

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 142,4

10 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történõ fejlesztése 1 400,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 400,0
11 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 539,5

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 9,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 3,0
3 Dologi kiadások 9,4
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 428,1

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 90,0

12 Magyar Sport Háza program 372,5
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 2,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 305,7
6 Kamatfizetések 64,8

30 Energiaadó emelésének ellentételezése 8,7
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 8,7
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31 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 9 195,5 9 195,5
2 Fejezeti általános tartalék 335,0 335,0

1–12. cím összesen: 95 103,0 10 380,9 84 722,1

14 Lakástámogatások
1 Egyéb lakástámogatások 190 737,0

XI. fejezet összesen: 285 840,0 10 380,9 84 722,1

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

1 Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása 2 946,8
1 Mûködési költségvetés 216,5

1 Személyi juttatások 2 291,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 677,4
3 Dologi kiadások 194,2

2 Szakigazgatási intézmények
1 Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 16 416,6

1 Mûködési költségvetés 14 052,0
1 Személyi juttatások 15 581,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4 935,8
3 Dologi kiadások 11 228,2

2 Felhalmozási költségvetés 2 264,4
1 Intézményi beruházási kiadások 987,5

2 Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 151,4
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 63,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 19,4
3 Dologi kiadások 58,6

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 9,8

3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1 Mûködési költségvetés 23 121,5

1 Személyi juttatások 10 009,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 3 202,9
3 Dologi kiadások 9 915,5

2 Felhalmozási költségvetés 6,1
4 Állami Ménesgazdaság 130,0

1 Mûködési költségvetés 124,3
1 Személyi juttatások 59,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 19,1
3 Dologi kiadások 180,1
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2 Felhalmozási költségvetés 4,6
5 Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 10 740,7

1 Mûködési költségvetés 31,0
1 Személyi juttatások 4 639,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 484,7
3 Dologi kiadások 2 000,7
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2 468,7

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 177,9

6 Mezõgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei 4 367,8
1 Mûködési költségvetés 1 498,5

1 Személyi juttatások 3 303,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 057,1
3 Dologi kiadások 1 604,5

2 Felhalmozási költségvetés 99,1
7 Közmûvelõdési intézmények 472,9

1 Mûködési költségvetés 102,0
1 Személyi juttatások 288,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 92,2
3 Dologi kiadások 194,7

8 Agrárkutató intézetek 2 117,7
1 Mûködési költségvetés 2 045,2

1 Személyi juttatások 2 464,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 788,7
3 Dologi kiadások 1 055,4

2 Felhalmozási költségvetés 145,9
9 Agrármarketing-Centrum 210,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 113,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 36,4
3 Dologi kiadások 60,0

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1 Beruházás

13 Intézmények központi beruházásai 100,0
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 100,0
2 Egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 FAO intézmények finanszírozása 250,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 30,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 9,6
3 Dologi kiadások 150,4

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 60,0

2 Agrárkutatás, tanüzemek, felsõoktatás támogatása 585,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 150,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 48,0

13986
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2007/183.szám

Cím-
szám

Alcím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõir.-
csop.-
szám

Ki-
emelt
elõir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõir.-
csop.-
név

FEJEZET 2008. évi elõirányzat

Kiemelt elõirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás



3 Dologi kiadások 200,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 187,0

3 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 10,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 10,0
4 Magyar–Román regionális kutató-oktató központ támogatása 70,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 70,0

8 Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása 300,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 300,0
9 Vízügyi feladatok támogatása 400,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 400,0

10 Parlagfû elleni védekezés támogatása
1 Parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának támogatása 400,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 400,0

2 A „Parlagfû-mentes Magyarországért” tárcaközi bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása 460,8
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 460,8
13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 200,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 100,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 32,0
3 Dologi kiadások 68,0

15 Központosított bevételekbõl finanszírozott intézményi feladatok 2 053,8
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 513,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 164,4
3 Dologi kiadások 1 075,7

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 300,0

20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 200,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 200,0
21 Kincstári szolgáltatási díjak 100,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 100,0

22 Bormarketing és minõség-ellenõrzés
1 Mûködési költségvetés 1 500,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 500,0
25 Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai 100,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 100,0
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26 Erdõterület közjóléti célú védelmének és bõvítésének feladata 247,1
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 247,1
3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai

2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok
10 Az összevont kifizetési rendszer (SPS) alkalmazása az MVH-nál

2 Felhalmozási költségvetés 68,5
1 Intézményi beruházási kiadások 68,5

4 Egyéb uniós támogatást kiegészítõ támogatások
6 Méhészeti Nemzeti Program 480,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 480,0

7 Igyál tejet program 900,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 900,0
8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) támogatása 450,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 450,0

5 Nemzeti támogatások
1 Erdészeti feladatok 1 569,1

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 569,1

2 Termõföldvédelem támogatása 359,8
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 359,8
3 Állattenyésztési feladatok 780,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 780,0

4 Halgazdálkodás támogatása 200,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 200,0
5 Vadgazdálkodás támogatása 250,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 250,0

7 Fejlesztési típusú támogatások 1 000,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 50,0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 950,0
8 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 94 898,8

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 63,8
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 94 835,0

9 Erdõtelepítés, erdõszerkezet-átalakítás, fásítás 300,0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 300,0
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10 Nemzeti agrár kárenyhítés 500,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 500,0
6 Állat- és növénykártalanítás 500,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 500,0

7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 5 000,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 5 000,0
11 Vidékfejlesztési és halászati programok

1 I. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 9 351,3
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 5 912,0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 439,3
2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) 31 348,7

1 Mûködési költségvetés 51 407,4
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 68 461,7

2 Felhalmozási költségvetés 38 214,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 52 508,4

3 Halászati Operatív Program 300,0
1 Mûködési költségvetés 245,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 327,0
2 Felhalmozási költségvetés 654,8

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 873,0
13 EU-tagságból eredõ feladatok 800,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 302,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 96,9
3 Dologi kiadások 400,2

14 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék 200,0 200,0
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 9 413,6 9 413,6

1–10. cím összesen: 337 432,9 135 801,0 201 631,9

13 Központosított bevételek
1 Erdészeti bevételek

1 Erdõfenntartási járulék áthúzódó befizetése 1 800,0
2 Erdõvédelmi és erdõgazdálkodási bírság 200,0

2 Termõföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek
1 Földvédelmi járulék 4 000,0
2 Földvédelmi és talajvédelmi bírság 50,0

3 Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek
2 Lóverseny totalizatõr forgalom utáni bevételek 10,0
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4 Halgazdálkodási bevételek
1 Állami halász- és horgászjegyek díja 200,0
3 Halvédelmi bírság 10,0

5 Vadgazdálkodási bevételek
1 Állami vadászjegyek díja 430,0
2 Hatósági eljárási díj, trófea bírálat 30,0
4 Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás 25,0
5 Vadvédelmi bírság 25,0

XII. fejezet összesen: 337 432,9 142 581,0 201 631,9

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 5 083,6

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 3 403,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 041,7
3 Dologi kiadások 667,8
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 79,0

2 Felhalmozási költségvetés 130,0
1 Intézményi beruházási kiadások 22,0

2 HM hivatalai 83 910,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 7 233,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 913,5
3 Dologi kiadások 39 378,4
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 503,9

2 Felhalmozási költségvetés 1 262,2
1 Intézményi beruházási kiadások 33 674,2
2 Felújítás 2 468,9

3 HM háttérintézményei 30 717,9
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 411,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 500,7
3 Dologi kiadások 26 897,4
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6,7

2 Felhalmozási költségvetés 1 556,1
1 Intézményi beruházási kiadások 947,9
2 Felújítás 1 510,3

2 Magyar Honvédség
1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 25 373,9

1 Mûködési költségvetés
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1 Személyi juttatások 17 822,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4 866,9
3 Dologi kiadások 2 327,2
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 115,3

2 Felhalmozási költségvetés 53,0
1 Intézményi beruházási kiadások 295,3

2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 82 596,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 52 683,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 15 031,1
3 Dologi kiadások 14 660,5
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 218,9

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,0

3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1 Katonai Felderítõ Hivatal 8 723,7

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 4 905,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 345,9
3 Dologi kiadások 2 440,4
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 16,1

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 16,0

2 Katonai Biztonsági Hivatal 2 353,1
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 585,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 470,7
3 Dologi kiadások 256,6
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 5,5

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 35,0

4 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 4 965,9
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 280,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 950,3
3 Dologi kiadások 655,7
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 9,2

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 70,0

5 Katonai Ügyészségek 1 188,2
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 852,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 259,0
3 Dologi kiadások 77,1

6 Egészségügyi intézetek 1 657,5
1 Mûködési költségvetés 12 300,0
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1 Személyi juttatások 8 879,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 691,4
3 Dologi kiadások 2 352,3
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 34,2

8 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1 Beruházás

5 Központilag kezelt lakástámogatási elõirányzatok 1 327,4
2 Felhalmozási költségvetés 450,0

5 Lakástámogatás 1 627,4
6 Lakásépítés 150,0

2 Ágazati célelõirányzatok
1 Válságkezelõ és békemûveletek keretében felajánlott alegységek (NRF és Battle Group) 200,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 200,0

3 Társadalmi szervek támogatása
1 Honvédszakszervezet (HOSZ) 8,9

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 8,9

2 Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (HODOSZ) 8,8
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 8,8
3 Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) 4,6

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4,6

4 Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége (CSÉSZ) 1,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,0
5 Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 2,5

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,5

6 Egyéb társadalmi szervek támogatása 37,9
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 37,9
7 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Országos Szövetsége 2,3

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,3

8 Honvédségi Nyugdíjas Klubok (HNYK) Országos Szövetsége 1,5
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,5
9 Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) 1,2

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,2

10 Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége (MEASZ) 1,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,0

13992
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2007/183.szám

Cím-
szám

Alcím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõir.-
csop.-
szám

Ki-
emelt
elõir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõir.-
csop.-
név

FEJEZET 2008. évi elõirányzat

Kiemelt elõirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás



11 Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség (MHKHSZ) 2,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,0
12 Honvédség és Társadalom Baráti Kör (HTBK) Székesfehérvári Egyesülete 2,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,0

13 Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása 90,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 90,0
14 Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége támogatása 1,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,0

15 Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége támogatása 0,7
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,7
16 Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása 25,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 25,0

5 Közhasznú társaságok által ellátott állami feladatok finanszírozása 3 011,9
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3 011,9
16 Védelmi Miniszteri Találkozó 440,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 440,0

24 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 3 359,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 5 109,0
2 Felhalmozási költségvetés 1 750,0

25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 2 324,4
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 324,4
32 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának és a sorállomány társadalombiztosítási ellátásának

kiadásaihoz
1 Hozzájárulás a hivatásos katonák kedvezményes nyugellátásának kiadásaihoz 22 334,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 22 334,0

35 Egyéb uniós befizetések 314,8
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 314,8
36 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 17,5

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 17,5

37 Honvéd Mûvészegyüttes támogatása 75,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 75,0

2007/183.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

13993

Cím-
szám

Alcím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõir.-
csop.-
szám

Ki-
emelt
elõir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõir.-
csop.-
név

FEJEZET 2008. évi elõirányzat

Kiemelt elõirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás



38 A fejezeti kezelésû elõirányzatokkal összefüggésben felmerült, a Magyar Államkincstár által nyújtott
szolgáltatások díjai 24,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 24,0

39 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 22 000,0 22 000,0

XIII. fejezet összesen: 319 689,5 17 501,3 302 188,2

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

1 Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium igazgatása 3 297,5
1 Mûködési költségvetés 2 334,7

1 Személyi juttatások 2 894,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 823,9
3 Dologi kiadások 1 811,2
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 34,6

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 67,6

2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 1 683,3
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 136,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 353,4
3 Dologi kiadások 193,7

3 Igazságügyi Hivatal 5 374,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 419,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 064,0
3 Dologi kiadások 813,6
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 8,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 69,1

4 Szakértõi Intézetek 2 170,4
1 Mûködési költségvetés 600,0

1 Személyi juttatások 1 425,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 447,3
3 Dologi kiadások 611,3

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 286,3

5 Büntetés-végrehajtás 36 064,1
1 Mûködési költségvetés 2 715,6

1 Személyi juttatások 22 521,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 6 400,4
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3 Dologi kiadások 9 020,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 529,4
2 Felújítás 157,7
5 Lakástámogatás 40,0

3 Kölcsönök 108,0
6 Országos Atomenergia Hivatal 154,8

1 Mûködési költségvetés 1 897,6
1 Személyi juttatások 745,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 229,7
3 Dologi kiadások 998,4

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 78,9

7 Rendõrség 211 768,5
1 Mûködési költségvetés 4 660,7

1 Személyi juttatások 141 797,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 43 142,7
3 Dologi kiadások 28 085,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 26,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3 005,2
2 Felújítás 342,5

3 Kölcsönök 30,0
10 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 5 463,7

1 Mûködési költségvetés 254,4
1 Személyi juttatások 2 589,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 874,1
3 Dologi kiadások 1 957,4
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 79,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 210,3

11 Rendõrtiszti Fõiskola 1 173,8
1 Mûködési költségvetés 191,8

1 Személyi juttatások 802,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 251,5
3 Dologi kiadások 308,9
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,9

13 Központi Gazdasági Fõigazgatóság 1 108,8
1 Mûködési költségvetés 565,7

1 Személyi juttatások 630,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 174,9
3 Dologi kiadások 740,9

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 128,4

2007/183.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

13995

Cím-
szám

Alcím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõir.-
csop.-
szám

Ki-
emelt
elõir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõir.-
csop.-
név

FEJEZET 2008. évi elõirányzat

Kiemelt elõirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás



15 Oktatási Igazgatás 3 943,2
1 Mûködési költségvetés 563,2

1 Személyi juttatások 2 757,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 874,5
3 Dologi kiadások 810,2

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 32,0
2 Felújítás 31,9

20 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása 150,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 150,0
2 Energia-racionalizálás

3 Kölcsönök 80,0 80,0
3 A büntetõeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás 120,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 120,0

4 Jogi segítségnyújtás 85,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 85,0
5 Bûncselekmények áldozatainak kárenyhítése 132,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 132,0

6 Társadalmi bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások, támogatások 190,4
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 21,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 8,0
3 Dologi kiadások 29,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 132,4

7 Informatikai rendszerekkel összefüggõ kötelezettségek 165,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 165,0
9 PPP rendszerben épülõ börtön 3 737,3

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 3 737,3

11 MÁK – számlavezetési díjak 10,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 10,0
13 Közrendvédelmi bírság

1 Mûködési költségvetés 100,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 100,0

14 Hozzájárulás a hivatásos állomány kedvezményes nyugellátásához 38 663,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 38 663,0
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15 Országos Baleset-megelõzési Bizottság
1 Mûködési költségvetés 750,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 750,0
16 Bûnmegelõzéssel összefüggõ feladatok támogatása 50,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 50,0

20 Nemzetközi fizetési kötelezettség 218,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 218,0
21 Az Európai Unió Biztonság- és Védelempolitikájából az IRM-re háruló fizetési kötelezettségek teljesítése 379,7

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 379,7

2 Alapítványok támogatása
1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 12,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 12,0

3 Beruházás
4 Közbiztonsági beruházások 270,2

2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 270,2

5 Lakáscélú beruházás 100,0
2 Felhalmozási költségvetés

5 Lakástámogatás 100,0
5 Társadalmi önszervezõdések támogatása

1 Szabadságharcosokért Közalapítvány 200,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 200,0
2 Rendészeti sportszervezetek támogatása 30,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 30,0

3 Szakszervezetek támogatása 21,9
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 21,9
7 Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület támogatása 10,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 10,0

11 Országos Polgárõr Szövetség 159,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 159,0
14 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása 35,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 35,0

8 Egyéb közösségi programok 64,5
1 Mûködési költségvetés 200,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 264,5
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9 Szolidaritási programok 435,5
1 Mûködési költségvetés 987,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 237,7
2 Felhalmozási költségvetés 1 000,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 185,5
10 Fejezeti tartalék

1 Fejezeti általános tartalék 181,7 181,7
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 8 281,5 8 281,5

1–20. cím összesen: 342 805,2 16 901,4 325 903,8

21 Alapok támogatása
1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 8 300,0

XIV. fejezet összesen: 351 105,2 16 901,4 325 903,8

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása
1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 6 188,5

1 Mûködési költségvetés 316,5
1 Személyi juttatások 4 133,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 277,6
3 Dologi kiadások 1 003,7
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 66,3

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,7

3 Kölcsönök 49,3 50,0
2 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kutatás Fejlesztési Szervei

1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 345,6
1 Mûködési költségvetés 788,6

1 Személyi juttatások 546,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 166,6
3 Dologi kiadások 412,3

2 Felhalmozási költségvetés 10,4
1 Intézményi beruházási kiadások 19,4

2 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1 Mûködési költségvetés 794,1

1 Személyi juttatások 282,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 86,1
3 Dologi kiadások 425,1
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2 Felhalmozási költségvetés 30,0
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0

3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 710,0
1 Mûködési költségvetés 5 250,0

1 Személyi juttatások 2 008,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 612,2
3 Dologi kiadások 2 939,2
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 246,5

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 144,0
2 Felújítás 10,0

5 Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium 82,0
1 Mûködési költségvetés 60,0

1 Személyi juttatások 65,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 22,2
3 Dologi kiadások 54,2

7 Nemzeti Hírközlési Hatóság
1 Mûködési költségvetés 20 382,0

1 Személyi juttatások 2 899,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 927,8
3 Dologi kiadások 13 546,3
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 160,0

2 Felhalmozási költségvetés 6,0
1 Intézményi beruházási kiadások 2 737,6
2 Felújítás 116,3

3 Kölcsönök 13,0 12,0
8 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 1 432,7

1 Mûködési költségvetés 506,2
1 Személyi juttatások 347,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 101,3
3 Dologi kiadások 1 490,4

11 GKM Bányászati és Földtani Intézmények
1 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 193,2

1 Mûködési költségvetés 1 470,7
1 Személyi juttatások 869,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 265,4
3 Dologi kiadások 460,8
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 45,4

2 Felhalmozási költségvetés 2,1
1 Intézményi beruházási kiadások 24,9

3 Kölcsönök 3,0 3,0
2 Magyar Állami Földtani Intézet 334,3

1 Mûködési költségvetés 496,7
1 Személyi juttatások 399,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 129,7
3 Dologi kiadások 301,5
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3 Kölcsönök 0,4 0,4
3 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 252,9

1 Mûködési költségvetés 353,7
1 Személyi juttatások 254,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 81,3
3 Dologi kiadások 271,0

3 Kölcsönök 1,7 1,8
12 Magyar Energia Hivatal

1 Mûködési költségvetés 2 814,8
1 Személyi juttatások 785,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 243,4
3 Dologi kiadások 1 476,1
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,5

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 305,7
2 Felújítás 2,4

3 Kölcsönök 2,4 1,0
13 Magyar Szabadalmi Hivatal

1 Mûködési költségvetés 3 210,0
1 Személyi juttatások 1 264,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 386,3
3 Dologi kiadások 1 309,7
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 135,4

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 105,0
2 Felújítás 6,0

3 Kölcsönök 3,0
16 Nemzeti Közlekedési Hatóság

1 Mûködési költségvetés 26 723,3
1 Személyi juttatások 8 890,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 539,8
3 Dologi kiadások 13 194,2
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 168,0

2 Felhalmozási költségvetés 16,2
1 Intézményi beruházási kiadások 885,5
2 Felújítás 45,9

3 Kölcsönök 34,3 18,5
18 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

1 Mûködési költségvetés 4 446,8
1 Személyi juttatások 1 186,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 358,2
3 Dologi kiadások 2 334,2

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 254,6
2 Felújítás 10,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 299,6
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3 Kölcsönök 4,0
20 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények 95,0

1 Mûködési költségvetés 1 337,9
1 Személyi juttatások 763,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 251,5
3 Dologi kiadások 409,1

2 Felhalmozási költségvetés 1,5
1 Intézményi beruházási kiadások 10,4

22 Közlekedésbiztonsági Szervezet 514,9
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 297,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 86,6
3 Dologi kiadások 110,7
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 17,8

23 Magyar Vasúti Hivatal
1 Mûködési költségvetés 696,6

1 Személyi juttatások 251,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 71,4
3 Dologi kiadások 218,5

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 152,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,3

25 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1 Beruházás

1 A magyarországi uránércbánya bezárása 1 321,9
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 1 321,9
9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése 140,0

2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 140,0

2 Ágazati célelõirányzatok
2 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 2 000,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 5,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 180,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 815,0

3 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 72,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 72,0
9 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai

1 Mûködési költségvetés 971,0
3 Dologi kiadások 971,0
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14 A millenáris programokkal összefüggõ feladatok 674,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 674,0
16 Közpolitikai kutatások, elemzések 30,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 30,0

17 Államigazgatás hatékonyságának növelése 100,0
2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 100,0
20 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 767,4

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 767,4

41 Szakképzési feladatok 10,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 10,0
45 Belvízi hajózási alapprogram 0,9

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,9

46 K+F+I támogatások
1 K+F+I intézmény és szabályozási rendszerének átalakítása 200,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 200,0

2 Nemzetközi jelentõségû, kiemelt KFI programok támogatása 130,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 130,0
3 Vállalkozási célelõirányzatok

1 Beruházásösztönzési célelõirányzat 35 000,0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 35 000,0
2 Nemzeti beruházásösztönzési vállalkozási célelõirányzat

1 Nemzeti beruházásösztönzési célelõirányzat 1 060,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 560,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 480,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0

3 Kis- és középvállalkozói célelõirányzat 2 282,0
1 Mûködési költségvetés 3,0

3 Dologi kiadások 660,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 925,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 700,0

4 Magyar vállalkozások tõzsdei bevezetésének támogatása 100,0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0
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8 Külgazdaság-fejlesztési célelõirányzat 2 655,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2 575,0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,0
9 Védelmi és biztonsági ipar versenyképessége 50,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 50,0

13 Üzletre hangolva 300,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 300,0
14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása

5 EU szabványok honosítása 90,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 90,0
18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok

7 Közháló program 3 600,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 3 600,0
8 Információs társadalom kiteljesítése 2 170,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 150,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 774,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 246,0

10 e-Információszabadság 50,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 50,0
12 NAVA-NDA program 200,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 200,0

13 Felsõ- és közoktatási szoftver és licenc díj 1 235,6
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 235,6
17 eGazdaságra hangolva 325,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 325,0

18 Információs társadalom kiteljesítését támogató tudásmenedzsment 42,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 42,0
19 Szociális ártámogatás 195,1

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 195,1

20 Határon túli információs társadalom programok támogatása 10,0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0
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19 Ágazati szabályozási feladatok
1 Ágazati szabályozási feladatok (Hírközlés, Közlekedés, Infrastruktúra, Energetika) 215,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 215,0

2 Postapiaci liberalizáció 105,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 105,0
28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 103 400,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 103 400,0

29 Útpénztár 76 480,2
1 Mûködési költségvetés 45 600,0

3 Dologi kiadások 23 122,3
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 39 607,1

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 8 852,5
2 Felújítás 22 637,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27 861,1

30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatok
1 Autópálya rendelkezésre állási díj 54 023,9

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 54 023,9

5 GySEV ZRt. tõkeemelése 200,0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 200,0
9 EU-támogatású projektek elõkészítése és technikai támogatása 640,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 640,0

11 TEN-T pályázatok 2 500,0
2 Felhalmozási költségvetés 1 926,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 426,9
15 BKSz mûködtetésének támogatása 2 329,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2 329,0

16 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján 10,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 4,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6,0

17 Kihelyezett szakértõi támogatás 10,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 10,0
26 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggõ feladatok

1 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggõ feladatok 288,8
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 288,8
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2 Nemzetközi tagdíjak (NKTH) 36,4
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 36,4
33 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok 10,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 10,0

34 NATO tagságból adódó ágazati feladatok 10,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 0,6
3 Dologi kiadások 5,4

36 Közlekedési zajvédelem 3,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 3,0
37 A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése 780,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 780,0

38 RO-LA gördülõ országút 900,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 900,0
39 Határkikötõk mûködtetése 162,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 162,0

40 Szolnok új városi híd építésének elõkészítése 100,0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 100,0
36 Közhasznú szervezetek támogatása

1 Energia Központ Kht. közhasznú feladatai 87,5
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 87,5
38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

6 Vasúti fejlesztések EIB hitelbõl 5 900,0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 900,0
41 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 200,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 200,0

42 Kincstári díjak 220,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 220,0
47 Kötött segélyhitelezés 585,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 585,0
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50 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék 2 300,0 2 300,0
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 8 231,4 8 231,4

1–25. cím összesen: 442 988,9 118 301,7 324 687,2

27 Vállalkozások folyó támogatása
1 Egyedi támogatások, ellentételezések

2 Bányabezárás 1 000,0
3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások és a vasúti pályahálózat mûködtetésének ellentételezése 135 501,5

28 Központosított bevételek
1 Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése 40,0
2 Gépjármû túlsúlydíj 1 320,0
3 Energiaár-kompenzációs befizetés 82 000,0

30 Alapok támogatása
1 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 23 060,2

XV. fejezet összesen: 602 550,6 201 661,7 324 687,2

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása 5 421,3
1 Mûködési költségvetés 25,9

1 Személyi juttatások 2 408,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 731,8
3 Dologi kiadások 1 833,2
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 393,7

2 Felhalmozási költségvetés 6,0
1 Intézményi beruházási kiadások 63,3
2 Felújítás 23,0

3 Kölcsönök 5,0 5,0
2 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság 774,5

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 458,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 146,7
3 Dologi kiadások 139,3

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0

3 Országos Meteorológiai Szolgálat 958,5
1 Mûködési költségvetés 987,0

1 Személyi juttatások 774,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 247,7
3 Dologi kiadások 770,4
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,4
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2 Felhalmozási költségvetés 11,0
1 Intézményi beruházási kiadások 124,0
2 Felújítás 40,0

3 Kölcsönök 3,0 3,0
4 Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 894,5

1 Mûködési költségvetés 20,4
1 Személyi juttatások 305,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 97,9
3 Dologi kiadások 459,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 48,0
2 Felújítás 4,1

5 Nemzeti park igazgatóságok 3 263,7
1 Mûködési költségvetés 2 026,9

1 Személyi juttatások 2 323,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 743,7
3 Dologi kiadások 2 019,1

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 133,6
2 Felújítás 70,5

6 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 6 611,9
1 Mûködési költségvetés 2 456,6

1 Személyi juttatások 5 327,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 704,7
3 Dologi kiadások 1 709,5

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 319,5
2 Felújítás 7,5

7 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok 13 331,4
1 Mûködési költségvetés 2 582,4

1 Személyi juttatások 9 162,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 931,8
3 Dologi kiadások 3 678,7

2 Felhalmozási költségvetés 28,9
1 Intézményi beruházási kiadások 170,2

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1 Beruházás

7 Vízkárelhárítás
5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése 6 895,0

2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 6 895,0

7 Vízkárelhárítási mûvek fejlesztési és állagmegóvási feladatai 1 000,0
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 1 000,0
9 Balatoni regionális víziközmû-hálózat fejlesztése 183,9

2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 183,9
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19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai 208,4
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 208,4
20 Ivóvíz-minõség javító program 410,2

2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 410,2

2 Ágazati célelõirányzatok
3 Vízkárelhárítási mûvek fenntartása 1 000,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 200,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 64,0
3 Dologi kiadások 736,0

6 Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti monitoring mûködtetése 100,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 6,4
3 Dologi kiadások 73,6

7 Nemzetközi tagdíjak 340,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 340,0
8 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos mûködési kiadások 150,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 150,0

9 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggõ feladatok 10,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 10,0
10 Kutatási feladatok 160,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 160,0

12 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 80,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 26,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 8,5
3 Dologi kiadások 44,9

30 Kincstári számlavezetési díjak és kamatkifizetések 110,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 110,0
34 Víz- és környezeti kárelhárítás 500,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 200,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 64,0
3 Dologi kiadások 236,0

35 Természetvédelmi kártalanítás 80,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 80,0
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37 Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok 21,1
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 21,1
38 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése 1 800,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 800,0

39 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása 4 340,7
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 50,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 16,0
3 Dologi kiadások 711,2

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3 563,5

40 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása 653,2
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 66,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 21,8
3 Dologi kiadások 328,3
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 68,8

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 156,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,8

41 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában 300,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 300,0
43 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 10,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 10,0

44 Az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladatai 245,8
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 245,8
45 Vízgazdálkodási pályázatok elõkészítése és támogatása 402,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 402,0

10 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék 300,0 300,0
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 777,1 1 777,1

1–10. cím összesen: 60 486,3 8 153,1 52 333,2

12 Központosított bevételek
1 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése 946,8
2 Bírságok

1 Légszennyezési bírság 489,8
3 Szennyvízbírságok 203,9
4 Veszélyes hulladék bírság 41,7
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5 Zaj- és rezgésvédelmi bírság 7,4
6 Természetvédelmi bírság 15,1

3 Termékdíjak
1 Gumiabroncs termékdíjak 500,0
2 Csomagolóeszközök termékdíja 9 300,0
4 Akkumulátorok termékdíja 300,0
5 Kenõolajok termékdíja 6 200,0
7 Reklámhordozó papírok termékdíja 2 200,0
9 Elektromos és elektronikai berendezések termékdíja 2 300,0

5 Vízkészletjárulék 10 593,9

XVI. fejezet összesen: 60 486,3 41 251,7 52 333,2

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1 Külügyminisztérium
1 Külügyminisztérium központi igazgatása 6 944,4

1 Mûködési költségvetés 230,0
1 Személyi juttatások 4 336,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 466,7
3 Dologi kiadások 1 231,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 40,5

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 87,1

3 Kölcsönök 24,3 12,0
2 Külképviseletek igazgatása 31 388,5

1 Mûködési költségvetés 3 056,1
1 Személyi juttatások 16 770,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 3 357,6
3 Dologi kiadások 13 472,2

2 Felhalmozási költségvetés 61,0
1 Intézményi beruházási kiadások 907,2

3 Kölcsönök 112,6 114,0
4 Magyar Külügyi Intézet 154,9

1 Mûködési költségvetés 2,5
1 Személyi juttatások 76,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 25,5
3 Dologi kiadások 55,0

5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
3 NATO Békepartnerség 20,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 15,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 5,0
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6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
1 Nemzetközi tagdíjak és kötelezõ jellegû, önkéntes hozzájárulások 3 062,3

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 3 062,3

2 Európai uniós befizetések 51,2
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 51,2
8 Turistakölcsönök és konzuli segítségnyújtás 3,0

1 Mûködési költségvetés 2,0
3 Dologi kiadások 5,0

9 Állami Protokoll
2 Kormányfõi Protokoll kiadásai 180,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 3,0
3 Dologi kiadások 167,0

12 Alapítványok támogatása
9 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 50,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 50,0

14 Civil szervezetek támogatása
1 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek 37,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 1,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 36,0

2 A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerûsítõ nem kormányzati szervek támogatása 3,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3,0
15 Külügyi Kommunikáció 120,3

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 66,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 54,3

17 EU utazási költségtérítések 0,2
1 Mûködési költségvetés 320,0

3 Dologi kiadások 0,2
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 320,0

22 Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés
1 Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés 300,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 40,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 260,0

2 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 500,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 190,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 150,0
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2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 160,0

4 Humanitárius segélyezés 30,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 30,0
30 Schengeni követelmények

2 Schengeni követelményeknek való megfelelés 262,5
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 62,5
2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 200,0
35 Kelet és dél-kelet európai kormányzati stratégia végrehajtása és a határon túli magyar kapcsolatok 158,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,1
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 157,9

36 Lakossági EU-tájékoztatási feladatok
1 ,,Euvonal” Telefonos Tájékoztató Szolgálat 150,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 150,0

2 EU-projektek és -programok 35,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 13,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 22,0

3 Európai Uniós Kiadványok-Európai Tükör 50,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 50,0
37 Magyar állampolgárok válsághelyzetbõl történõ evakuálása 10,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 10,0

38 Demokratikus átalakulás elõsegítése 100,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 20,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 80,0

39 A 2011. évi magyar EU-elnökségre való felkészülés
1 Külügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU-elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban 40,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 40,0

40 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 50,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 44,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5,3

41 Külsõ Határok Alap 169,4
1 Mûködési költségvetés 99,2

3 Dologi kiadások 140,3
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2 Felhalmozási költségvetés 409,1
1 Intézményi beruházási kiadások 537,4

50 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 444,2 1 444,2

1–5. cím összesen: 49 619,8 4 305,9 45 313,9

7 Központosított bevételek
1 Konzuli- és vízumdíj 3 324,5

XVIII. fejezet összesen: 49 619,8 7 630,4 45 313,9

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2 553,5
1 Mûködési költségvetés 25,6

1 Személyi juttatások 1 384,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 431,3
3 Dologi kiadások 687,6

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 64,2
2 Felújítás 9,9

3 Kölcsönök 2,7 1,0
2 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv
1 Regionális Operatív Program (ROP)

1 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése 7 103,7
1 Mûködési költségvetés 6 089,3
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13 193,0
2 Humánerõforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erõsítése a régiókban 836,3

1 Mûködési költségvetés 3 494,9
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4 331,2

3 A turisztikai potenciál erõsítése a régiókban 717,1
1 Mûködési költségvetés 3 903,8
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 620,9
4 ROP Technikai segítségnyújtás 687,2

1 Mûködési költségvetés 1 058,5
3 Dologi kiadások 1 263,7
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 482,0
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2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezõgazdaságban 4 381,1

1 Mûködési költségvetés 2,9
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 22,6

2 Felhalmozási költségvetés 633,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 994,7

2 Élelmiszergazdaság modernizálása 1 007,4
2 Felhalmozási költségvetés 778,7

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 786,1
3 Vidéki térségek fejlesztése 2 698,3

1 Mûködési költségvetés 272,2
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 434,1

2 Felhalmozási költségvetés 4 265,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6 801,4

4 AVOP Technikai segítségnyújtás 2,5
1 Mûködési költségvetés 7,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 9,8
3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

1 Beruházás-ösztönzés 714,7
2 Felhalmozási költségvetés 285,3

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 000,0
2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése 2 799,4

1 Mûködési költségvetés 231,3
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 324,9

2 Felhalmozási költségvetés 894,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 600,0

3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés 3 742,7
2 Felhalmozási költségvetés 1 735,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 477,9
4 Kutatás-fejlesztés, innováció 629,0

1 Mûködési költségvetés 154,9
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 734,2

2 Felhalmozási költségvetés 143,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 192,7

5 GVOP Technikai segítségnyújtás 793,6
1 Mûködési költségvetés 17,3

3 Dologi kiadások 666,3
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 23,2

2 Felhalmozási költségvetés 364,1
1 Intézményi beruházási kiadások 84,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 400,8

4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 304,5

2 Felhalmozási költségvetés 8 942,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 247,1
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2 Környezetvédelem-Energetika 118,5
2 Felhalmozási költségvetés 276,6

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 395,1
3 Környezetvédelem 490,9

1 Mûködési költségvetés 33,5
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 44,4

2 Felhalmozási költségvetés 1 491,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 971,0

4 KIOP Technikai segítségnyújtás 383,9
1 Mûködési költségvetés 895,9

3 Dologi kiadások 200,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 079,8

5 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerõpiacra történõ belépés segítésére 1 925,1

1 Mûködési költségvetés 4 798,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6 351,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 372,1

5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása 3 299,5
1 Mûködési költségvetés 13 701,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 15 302,7
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 698,0
10 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 2 495,1

1 Mûködési költségvetés 5 997,3
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 849,2

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 643,2

13 Aktív munkaerõ-piaci politikák támogatása 674,6
1 Mûködési költségvetés 708,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 382,6
15 HEFOP Technikai segítségnyújtás 835,1

1 Mûködési költségvetés 1 259,5
3 Dologi kiadások 761,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 333,6

6 KTK technikai segítségnyújtás 121,8
1 Mûködési költségvetés 365,2

3 Dologi kiadások 207,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 205,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 75,0

2 Közösségi Kezdeményezések
1 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai

1 INTERREG IIIA HU-SK-UA 596,8
1 Mûködési költségvetés 700,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 270,9
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2 Felhalmozási költségvetés 738,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 764,2

2 INTERREG IIIA HU-RO-SER 1 064,3
1 Mûködési költségvetés 1 991,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2 639,6
2 Felhalmozási költségvetés 968,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 383,8
3 INTERREG IIIA SL-HU-CR 392,2

1 Mûködési költségvetés 716,6
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 930,0

2 Felhalmozási költségvetés 415,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 593,9

4 INTERREG IIIA AU-HU
1 Mûködési költségvetés 416,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 429,2
2 Felhalmozási költségvetés 400,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 387,2
5 INTERREG IIIB 26,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 26,0

6 INTERREG IIIC 96,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 96,0
7 INTERACT 4,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4,0

2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés
1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései 451,9

1 Mûködési költségvetés 958,5
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 343,3

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 67,1

2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
(OFA) támogatása 8,9

1 Mûködési költségvetés 62,6
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 71,5

3 EQUAL Közösségi Kezdeményezés – Technikai Segítségnyújtás 42,5
1 Mûködési költségvetés 64,7

3 Dologi kiadások 20,2
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 87,0

3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek
1 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek 41 564,4

1 Mûködési költségvetés 1 021,2
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2 069,0

2 Felhalmozási költségvetés 34 595,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 75 111,6
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2 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek 33 955,2
1 Mûködési költségvetés 3 029,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 16 543,9
2 Felhalmozási költségvetés 53 937,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 74 378,2
4 Új Magyarország Fejlesztési Terv

1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 8 602,5
1 Mûködési költségvetés 14 219,9

3 Dologi kiadások 1 514,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 15 215,2

2 Felhalmozási költségvetés 34 527,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 40 620,8

2 Közlekedés Operatív Program 17 230,3
1 Mûködési költségvetés 814,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 958,0
2 Felhalmozási költségvetés 96 824,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 113 910,6
3 Társadalmi megújulás Operatív Program – EU forrásrész

1 Mûködési költségvetés 35 148,3
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 30 016,5

2 Felhalmozási költségvetés 3 453,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8 585,5

8 Társadalmi megújulás Operatív Program – Hazai társfinanszírozás 6 983,5
1 Mûködési költségvetés 3 000,0

3 Dologi kiadások 73,3
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6 158,1

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 752,1

14 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 3 908,1
1 Mûködési költségvetés 1 954,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2 299,4
2 Felhalmozási költségvetés 20 192,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23 754,9
19 Környezet és energia Operatív Program 7 329,0

1 Mûködési költségvetés 1 496,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 760,0

2 Felhalmozási költségvetés 40 035,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 47 100,0

20 Államreform Operatív Program 267,6
1 Mûködési költségvetés 74,0

3 Dologi kiadások 87,0
2 Felhalmozási költségvetés 1 441,7

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 696,3
21 Elektronikus közigazgatás Operatív Program 654,2

1 Mûködési költségvetés 144,5
3 Dologi kiadások 170,0

2 Felhalmozási költségvetés 3 562,4
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 191,1
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22 Végrehajtás Operatív Program 631,9
1 Mûködési költségvetés 3 580,9

3 Dologi kiadások 1 895,8
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 937,9

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 337,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 42,1

23 Nyugat-dunántúli Operatív Program 708,8
1 Mûködési költségvetés 1 405,6

3 Dologi kiadások 532,3
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 855,2

2 Felhalmozási költségvetés 4 119,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4 846,1

24 Közép-dunántúli Operatív Program 776,3
1 Mûködési költségvetés 1 539,5

3 Dologi kiadások 583,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 936,7

2 Felhalmozási költségvetés 4 511,5
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5 307,6

25 Dél-dunántúli Operatív Program 1 077,7
1 Mûködési költségvetés 2 137,3

3 Dologi kiadások 809,4
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 300,3

2 Felhalmozási költségvetés 6 263,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 368,5

26 Dél-alföldi Operatív Program 1 144,4
1 Mûködési költségvetés 2 269,3

3 Dologi kiadások 859,4
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 380,7

2 Felhalmozási költségvetés 6 650,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7 823,9

27 Észak-alföldi Operatív Program 1 490,4
1 Mûködési költségvetés 2 955,4

3 Dologi kiadások 1 119,3
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 798,1

2 Felhalmozási költségvetés 8 660,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 189,2

28 Észak-magyarországi Operatív Program 1 381,2
1 Mûködési költségvetés 2 739,2

3 Dologi kiadások 1 037,4
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 666,5

2 Felhalmozási költségvetés 8 027,1
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9 443,6

29 Közép-magyarországi Operatív Program 2 062,2
1 Mûködési költségvetés 5 826,9

3 Dologi kiadások 1 684,2
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4 058,4
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2 Felhalmozási költségvetés 20 851,2
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22 997,7

5 Területi Együttmûködés
1 Európai Területi Együttmûködés 1 315,1

1 Mûködési költségvetés 1 910,2
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2 589,4

2 Felhalmozási költségvetés 1 483,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2 119,8

2 INTERACT 2007–2013 6,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6,0
6 Egyéb Uniós elõirányzatok

1 EU DIRECT információs egységek hálózata
1 Mûködési költségvetés 84,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 84,3
2 Igazgatási Partnerség

1 Mûködési költségvetés 74,4
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 44,6

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 29,8

3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 12,7
1 Mûködési költségvetés 174,3

3 Dologi kiadások 18,7
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 168,3

4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 1 050,3
1 Mûködési költségvetés 535,3

3 Dologi kiadások 35,3
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 500,0

2 Felhalmozási költségvetés 2 949,7
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3 000,0

7 Szakmai fejezeti kezelésû elõirányzatok
1 EU-támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás 1 015,3

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 160,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 51,2
3 Dologi kiadások 378,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 10,8

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 415,3

2 Közremûködõi intézményrendszer támogatása 2 758,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 500,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 160,0
3 Dologi kiadások 133,5
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 886,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 78,5
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3 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása 250,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 250,0
4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása 500,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 500,0

8 Uniós programok céltartaléka 3 790,4 3 790,4
9 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 788,3 1 788,3

XIX. fejezet összesen: 692 730,0 508 478,1 184 251,9

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása
1 Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatása 5 383,1

1 Mûködési költségvetés 15,0
1 Személyi juttatások 3 550,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 067,5
3 Dologi kiadások 763,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 17,5

2 Egyetemek, fõiskolák 191 120,2
1 Mûködési költségvetés 187 528,1

1 Személyi juttatások 163 911,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 52 693,9
3 Dologi kiadások 123 513,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 854,5
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 519,6

2 Felhalmozási költségvetés 12 839,5
1 Intézményi beruházási kiadások 16 253,9
2 Felújítás 2 549,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 190,8

3 Kölcsönök 74,2 74,2
3 Közgyûjtemények 11 647,3

1 Mûködési költségvetés 2 202,4
1 Személyi juttatások 7 647,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 436,6
3 Dologi kiadások 3 444,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 101,1

2 Felhalmozási költségvetés 1,5
1 Intézményi beruházási kiadások 151,6
2 Felújítás 68,9
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0

4 Mûvészeti intézmények 6 090,5
1 Mûködési költségvetés 1 512,7
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1 Személyi juttatások 5 035,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 581,1
3 Dologi kiadások 656,3
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,6

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 293,4
2 Felújítás 34,6

6 Egyéb kulturális intézmények 8 847,6
1 Mûködési költségvetés 2 546,5

1 Személyi juttatások 5 250,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 473,2
3 Dologi kiadások 3 634,6
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 326,9
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 168,4

2 Felhalmozási költségvetés 60,0
1 Intézményi beruházási kiadások 512,8
2 Felújítás 60,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,1

3 Kölcsönök 1,2 1,2
7 Egyéb oktatási intézmények 3 691,8

1 Mûködési költségvetés 3 179,2
1 Személyi juttatások 3 361,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 031,2
3 Dologi kiadások 1 755,5
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 35,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 652,5

2 Felhalmozási költségvetés 15,0
1 Intézményi beruházási kiadások 31,7
2 Felújítás 19,0

11 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1 Beruházás

3 Felsõoktatási fejlesztési program
9 Eszterházy Károly Fõiskola „B” oktatási épület rekonstrukció 50,0

2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 50,0

10 Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „K” épület alapmegerõsítés 792,2
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 792,2
12 SZIE Jászberényi Fõiskolai Kar jégpálya építése és berendezése 170,0

2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 170,0

13 Károly Róbert Fõiskola könyvtárfejlesztés 180,0
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 180,0
21 Eszterházy Károly Fõiskola Leányka u. campus befejezõ üteme 140,0

2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 140,0
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22 Kiemelt felsõoktatási beruházások elõkészítése 30,0
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 30,0
23 ELTE Múzeum krt. 6–8. épületrekonstrukció befejezése 250,0

2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 250,0

24 Szent István Egyetem Gödöllõi Campus fûtésrekonstrukció 46,0
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 46,0
25 Miskolci Egyetem High-tech laboratóriumok kialakítása 100,0

2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 100,0

26 Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hangszerbeszerzés 50,0
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 50,0
27 Károly Róbert Fõiskola rekonstrukció 350,0

2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 350,0

28 Dunaújvárosi Fõiskola informatikai épület rekonstrukciója 98,0
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 98,0
29 Magyar Táncmûvészeti Fõiskola oktatási épület rekonstrukciója 80,0

2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 80,0

4 Kulturális beruházások
1 Múzeumi rekonstrukció 52,4

2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 52,4

2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 1 560,0
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 1 560,0
3 Kulturális tevékenységek beruházásai 71,4

2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 71,4

4 Külföldi kulturális intézetek bõvítése, rekonstrukciója, kiépítése 180,0
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 180,0
5 Örökségvédelmi fejlesztések 443,0

2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 443,0

2 Normatív finanszírozás
1 Felsõoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi elõirányzata 3 795,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3 795,0

3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítõ támogatás
1 Humánszolgáltatások normatív állami támogatása 75 000,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 75 000,0
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2 Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítõ támogatása 15 000,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 15 000,0
8 Egyházi felsõoktatási intézmények hitéleti képzése 2 490,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2 490,0

10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) 5 500,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 5 500,0
11 Hallgatói létszám képzési többlete (alapítványi felsõoktatás) 2 900,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2 900,0

17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása 120,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 70,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 22,0
3 Dologi kiadások 28,0

4 Közoktatási feladatok támogatása
9 Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi elõirányzata 100,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 100,0

18 Érettségi vizsga lebonyolítása 1 150,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 528,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 169,2
3 Dologi kiadások 68,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 384,0

23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés 760,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 400,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 128,0
3 Dologi kiadások 86,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 146,0

27 Gyógypedagógiai tankönyvellátás, sajátos nevelési igényû gyerekek támogatása 101,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 40,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 13,0
3 Dologi kiadások 21,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 27,0

29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 100,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 40,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 13,0
3 Dologi kiadások 47,0

30 Közoktatás Fejlesztési Célelõirányzat
1 Mûködési költségvetés 200,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 200,0
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31 Közoktatási ellenõrzési, pályázatlebonyolítási feladatok 128,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 97,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 31,0

5 Felsõoktatási feladatok támogatása
4 Felsõoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak 50,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 50,0

26 Felsõoktatás kiegészítõ támogatása 150,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 80,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 26,0
3 Dologi kiadások 10,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 30,0

33 Felsõoktatási információs rendszerek mûködtetése EISZ-koordináció 500,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 100,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 32,0
3 Dologi kiadások 100,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 268,0

34 Felsõoktatási intézmények gazdasági tanácsainak mûködtetése 161,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 122,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 39,0

35 Felsõoktatási szakkollégiumok támogatása 50,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 32,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 14,0
3 Dologi kiadások 4,0

36 Pedagógus díszdiploma 50,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 38,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 12,0

42 Kis létszámú szakok, kiemelkedõ intézményi teljesítmény, doktori iskolák, tehetséggondozás támogatása 250,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 168,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 50,0
3 Dologi kiadások 23,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 9,0

44 Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság támogatása 210,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 210,0
45 Felsõoktatási és Tudományos Tanács támogatása 60,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 60,0
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7 Egyéb feladatok támogatása
4 Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok támogatása 470,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 30,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 9,0
3 Dologi kiadások 31,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 400,0

15 ,,Útravaló” ösztöndíj program 2 000,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 500,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 480,0
3 Dologi kiadások 10,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 10,0

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 700,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 50,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 16,0
3 Dologi kiadások 50,0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 190,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 394,0

10 Alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Oktatási alapítványok, közalapítványok támogatása 965,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 965,0

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása
1 Magyar Mozgókép Közalapítvány 4 810,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4 810,0

2 Egyéb kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása 2 814,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2 814,0
3 Oktatásért Közalapítvány támogatása 35,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 35,0

11 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
5 Kétoldalú munkatervi feladatok 50,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 3,2
3 Dologi kiadások 3,5
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 33,3

6 Nemzetközi tagdíjak 248,2
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 248,2
7 EU közösségi programok 50,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 3,2
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3 Dologi kiadások 5,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 31,8

8 Világ-Nyelv Program 50,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 12,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 3,8
3 Dologi kiadások 4,2
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 30,0

9 OECD és EU kötelezettségek 41,5
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 16,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5,1
3 Dologi kiadások 10,4
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 10,0

10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
1 New Yorki/Washingtoni Magyar Kulturális Évad 150,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 33,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 10,2
3 Dologi kiadások 106,8

2 Egyéb kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 295,5
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 167,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 53,8
3 Dologi kiadások 38,7
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 28,5

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 7,5

12 Felújítások központi támogatása
1 Felsõoktatási felújítási programok 750,0

2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás 750,0

2 Egyéb intézményi felújítási programok 30,0
2 Felhalmozási költségvetés

2 Felújítás 30,0
3 Nemzeti kulturális intézmények felújítása 26,0

2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás 26,0

13 Egyéb fejlesztési támogatás
1 Egyházi felsõoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja 90,0

2 Felhalmozási költségvetés
7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 90,0

4 Nem állami intézmények felújítás, beruházás 14,4
2 Felhalmozási költségvetés

7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 14,4
5 Gödöllõi Grassalkovich Kastély – Barokk Színház rekonstrukciójának hitelfelvételéhez kapcsolódó kiadás 204,0

2 Felhalmozási költségvetés
7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 204,0
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14 PPP programokkal kapcsolatos kiadások
1 Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastuktúra bérleti díjához 3 366,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 3 366,0

2 Hozzájárulás a meglévõ kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához 2 220,7
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 2 220,7
3 Hozzájárulás az új diákotthoni férõhelyek bérleti díjához 188,9

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 188,9

5 Hozzájárulás a berlini Collegium Hungaricum bérleti díjához 103,6
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 103,6
15 Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása

6 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. által ellátott feladatok támogatása 180,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 180,0
7 Oktatási közhasznú társaságok által ellátott feladatok támogatása 920,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 920,0

8 Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 9 495,5
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 9 495,5
19 Kutatás-fejlesztés támogatása

2 Felsõoktatási kutatási program 150,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 100,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 32,0
3 Dologi kiadások 8,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0

22 EU-tagsággal kapcsolatos feladatok
6 EU-tagságból eredõ szakmai együttmûködések 111,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 84,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 26,9

8 EU Oktatás és Képzés munkaprogram 20,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 3,2
3 Dologi kiadások 6,8

31 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
3 Kulturális szaktörvénybõl adódó feladatok és kötelezettségek 100,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 100,0

4 Hozzájárulás a Mûvészetek Palotájának mûködtetéséhez 8 800,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 8 800,0
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7 Reneszánsz Év programjai 4 000,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4 000,0
19 Filmszakmai támogatások

3 Egyéb filmszakmai támogatások 10,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 10,0
32 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés támogatása 702,1
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 140,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 45,2
3 Dologi kiadások 82,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 424,9

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0

34 Mûvészeti tevékenységek
4 Mûvészeti tevékenységek támogatása 500,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 110,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 35,0
3 Dologi kiadások 51,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 294,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0

35 Civil és nonprofit szervezetek támogatása
3 Egyéb civil és nonprofit szervezetek 150,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 150,0

4 Oktatási társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok 225,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 40,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 12,8
3 Dologi kiadások 5,2
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 167,0

5 Kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok
1 Területi Mûvelõdési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása 638,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 638,0

2 Egyéb kulturális társadalmi szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása 52,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 52,0
39 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

1 Egyházi közgyûjtemények és közmûvelõdési intézmények 325,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 325,0
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4 Hittanoktatás 3 305,4
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3 305,4
5 Egyházi alapintézmény-mûködés, Szja rendelkezése és kiegészítése 11 862,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 11 862,0

6 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 8 990,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 8 990,0
8 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítõ egyházi személyek jövedelempótléka 1 620,7

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 620,7

9 Egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások 325,0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 325,0
10 Egyházi oktatási és kulturális célú támogatás 50,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 50,0

41 A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése 110,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 110,0
50 Fejezeti tartalék

1 Fejezeti általános tartalék 300,0 300,0
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 8 879,9 8 879,9

1–11. cím összesen: 631 718,2 210 175,3 421 542,9

15 Kormányzati rendkívüli kiadások
1 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 9 018,5

XX. fejezet összesen: 640 736,7 210 175,3 421 542,9

XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Egészségügyi Minisztérium igazgatása
1 EüM Központi Igazgatás 1 703,9

1 Mûködési költségvetés 35,3
1 Személyi juttatások 1 190,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 351,3
3 Dologi kiadások 187,8

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 9,9

2 EüM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 122,6
1 Mûködési költségvetés 90,0

1 Személyi juttatások 116,0
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2 Munkaadókat terhelõ járulékok 35,5
3 Dologi kiadások 60,1

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1,0

2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
1 Országos Tisztifõorvosi Hivatal és intézményei 17 012,2

1 Mûködési költségvetés 5 426,9
1 Személyi juttatások 13 080,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4 240,6
3 Dologi kiadások 4 565,5
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 172,6

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 341,6
2 Felújítás 38,8

3 Szak- és továbbképzõ intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek 8 912,7
1 Mûködési költségvetés 519,7

1 Személyi juttatások 914,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 266,8
3 Dologi kiadások 239,5
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 7 967,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 44,5

4 Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei 1 913,9
1 Mûködési költségvetés 34 195,3

1 Személyi juttatások 12 882,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4 207,9
3 Dologi kiadások 16 918,6
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 12,6

2 Felhalmozási költségvetés 880,0
1 Intézményi beruházási kiadások 1 822,9
2 Felújítás 233,8
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 911,0

5 Országos Mentõszolgálat 587,0
1 Mûködési költségvetés 22 313,0

1 Személyi juttatások 15 046,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4 817,6
3 Dologi kiadások 2 449,2
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 587,0

7 Országos Vérellátó Szolgálat 2 903,3
1 Mûködési költségvetés 8 980,0

1 Személyi juttatások 4 204,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 294,5
3 Dologi kiadások 5 951,2

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 383,0
2 Felújítás 50,0
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8 Egészségbiztosítási Felügyelet 749,6
1 Mûködési költségvetés 259,7

1 Személyi juttatások 453,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 137,4
3 Dologi kiadások 368,7

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 50,0

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1 Beruházás

1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója 2 500,0
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 2 500,0
7 Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója 50,0

2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás 50,0

8 Egyéb beruházások 50,0
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 50,0
2 Egészségügyi ágazati célelõirányzatok

1 Oltóanyag beszerzés 4 500,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 4 500,0
2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 2 266,7

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 777,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 247,6
3 Dologi kiadások 513,9
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 467,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 260,8

3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggõ kiadások 800,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 800,0
4 Egészségügyi reformmal összefüggõ feladatok 150,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 72,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 23,2
3 Dologi kiadások 54,2

9 Altató-, lélegeztetõgép, monitor bérlésével összefüggõ kiadások 1 250,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 250,0
11 Regionális ágazati feladatok támogatása 35,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 7,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1,8
3 Dologi kiadások 5,2
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 21,0
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12 Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása 80,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1,5
3 Dologi kiadások 74,0

13 Kisforgalmú gyógyszertárak mûködtetési támogatása 450,0
1 Mûködési költségvetés 80,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 530,0
41 Központi intézmények felújítása

1 Intézményi felújítások 200,0
2 Felhalmozási költségvetés

2 Felújítás 200,0
11 Nemzetközi kapcsolatokból eredõ kötelezettségek

1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai 205,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 205,0
17 Köztestületek támogatása

1 Magyar Orvosi Kamara támogatása 10,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 10,0
2 Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása 10,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 10,0

3 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása 15,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 15,0
20 Társadalmi szervezetek támogatása

10 Magyar Vöröskereszt támogatása 243,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 243,0
11 Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása 58,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 58,0

18 Rákbetegek országos szervezeteinek támogatása 61,5
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 61,5
22 Fejezeti tartalék

1 Fejezeti általános tartalék 20,0 20,0
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 569,0 1 569,0

XXI. fejezet összesen: 121 208,3 72 779,9 48 428,4
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XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

1 Pénzügyminisztérium igazgatása
1 Pénzügyminisztérium igazgatása 3 102,8

1 Mûködési költségvetés 831,2
1 Személyi juttatások 2 809,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 793,7
3 Dologi kiadások 328,6
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,3

4 PM Informatikai Szolgáltató Központ 419,4
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 252,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 70,3
3 Dologi kiadások 86,2

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0

5 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal 83 783,3
1 Mûködési költségvetés 320,0

1 Személyi juttatások 52 241,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 15 919,8
3 Dologi kiadások 13 354,7
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 35,1

2 Felhalmozási költségvetés 25,0
1 Intézményi beruházási kiadások 2 055,3
2 Felújítás 522,0

6 Vám- és Pénzügyõrség 31 751,5
1 Mûködési költségvetés 3 843,1

1 Személyi juttatások 19 940,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 6 211,6
3 Dologi kiadások 6 893,2
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2 250,0

2 Felhalmozási költségvetés 20,0
1 Intézményi beruházási kiadások 159,0
2 Felújítás 60,0
5 Lakástámogatás 100,0

3 Kölcsönök 85,0 85,0
10 Magyar Államkincstár 16 726,3

1 Mûködési költségvetés 5 644,1
1 Személyi juttatások 12 998,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4 182,6
3 Dologi kiadások 4 826,8

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 299,3
2 Felújítás 41,5

3 Kölcsönök 21,8
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12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
2 Ágazati célelõirányzatok

5 Kárrendezési célelõirányzat
1 Függõ kár kifizetés 410,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 410,0

2 Járadék kifizetés 2 050,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2 050,0
3 Tõkésítésre kifizetés 40,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 40,0

12 Általános gyermek és ifjúsági balesetbiztosítás biztosítási díja 92,1
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 92,1
32 Kormányzati negyed elõkészítésével kapcsolatos kiadások 8 227,6

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 93,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 28,2
3 Dologi kiadások 1 094,8

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 4 651,0
2 Felújítás 2 360,0

5 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok

2 ÁBPE Módszertani és képzési központ 92,3
2 Felhalmozási költségvetés 318,4

1 Intézményi beruházási kiadások 92,3
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 318,4

8 2006/018-176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenõrzésre történõ kiválasztás hatékonyságának növelése 14,6
2 Felhalmozási költségvetés 57,5

1 Intézményi beruházási kiadások 14,6
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 57,5

10 ESTRELLA programban való részvétel
1 Mûködési költségvetés 4,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4,2
11 A Magyar Vámigazgatás nyomozó szolgálatának képzése

1 Mûködési költségvetés 39,7
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 39,7

6 Kincstári számlavezetési díj kiadásaira 15,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 15,0
10 Fejezeti tartalék

1 Fejezeti általános tartalék 560,9 560,9
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 4 794,0 4 794,0

1–12. cím összesen: 163 268,0 11 188,2 152 079,8
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13 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

1 Mûködési költségvetés 9 902,6
1 Személyi juttatások 4 696,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 431,1
3 Dologi kiadások 2 576,7
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 332,1

2 Felhalmozási költségvetés 11,8
1 Intézményi beruházási kiadások 802,6
2 Felújítás 16,8

3 Kölcsönök 144,0 85,6

13. cím összesen: 10 000,0 10 000,0

14 Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
1 Kormányzati Ellenõrzési Hivatal 1 557,9

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 937,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 299,9
3 Dologi kiadások 271,4

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 47,4
2 Felújítás 2,0

3 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 35,1 35,1

14. cím összesen: 1 593,0 1 593,0

15 Vállalkozások folyó támogatása
1 Egyedi támogatás

2 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 5 000,0
2 Egyéb vállalati támogatások

1 Termelési támogatás
2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 210,0
7 Egyéb megszûnt jogcímek miatt járó támogatás 5,0

16 Fogyasztói árkiegészítés 117 000,0
17 Egyéb költségvetési kiadások

1 Vegyes kiadások
4 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 600,0
5 Szanálással kapcsolatos kiadások 1,0
6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 1 500,0
7 Védelmi felkészítés elõirányzatai

1 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai 497,0
2 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételeinek biztosítása 900,0

9 Helyi önkormányzatok állami támogatásának elszámolásából eredõ fizetési kötelezettség 5 000,0
11 Egyéb vegyes kiadások 3 600,0
12 1% SZJA közcélú felhasználása 9 400,0
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13 Rendkívüli beruházási tartalék 500,0
19 Eximbank és MEHIB Rt. behajtási jutaléka 4,0
21 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 50,0
25 Államadósság Kezelõ Központ Zrt. közremûködési díja 26,1
26 Elengedett kezesség- és garanciavállalási díj 870,0

18 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
1 Kormány által vállalt egyedi kezességekbõl eredõ fizetési kötelezettség 4 454,2
3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettség 1 600,0
4 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységbõl eredõ fizetési kötelezettség 800,0
5 Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettség 9 200,0
7 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettség 1 100,0
10 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességbõl eredõ fizetési kötelezettség 240,0
13 Agrárhitelekhez vállalt kezességekbõl eredõ fizetési kötelezettség 1 437,0
14 A „fészekrakó” programhoz vállalt kezességbõl eredõ fizetési kötelezettség 80,0
15 MFB Rt. által nyújtott hitelekbõl és vállalt garanciaügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettség 400,0

19 Normatív támogatások
1 Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásának támogatása 100,0
2 Megváltozott munkaképességûek kereset-kiegészítése 640,0

24 Kormányzati rendkívüli kiadások
2 Pénzbeli kárpótlás

1 Pénzbeli kárpótlás 3 745,0
2 Az 1947-es Párizsi Békeszerzõdésbõl eredõ kárpótlás 2 205,0
3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 116,0

4 Pénzügyigazgatás korszerûsítése 7 857,3
26 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása
1 Magánnyugdíjpénztárba átlépõk miatti járulékkiesés pótlására 339 446,4
2 Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása 143 356,6
3 GYES-en, GYED-en, GYET-en és rehabilitációs járadékon lévõk után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése

a Nyugdíjbiztosítási Alapnak 38 210,2
7 Korkedvezmény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszköz 13 209,0

2 Egészségbiztosítási Alap támogatása
4 Központi költségvetésbõl járulék címen átadott pénzeszköz 307 038,0

28 Nemzetközi elszámolások kiadásai
1 Nemzetközi tagdíjak

2 EBRD tõkeemelés 133,9
4 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 3,3
5 EIB tõkebefizetés 3 736,3
6 EIB tartalékokba befizetés 9 442,5
7 Bruegel tagdíj 17,1

2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység
1 IDA alaptõke-hozzájárulás 723,5
2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 120,0
3 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 31,4

3 Egyéb kiadások 35,0
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29 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 205 274,0
31 Központosított bevételek

1 Kárrendezési célelõirányzat befizetése 5,0
2 Szerencsejátékok szervezésével kapcsolatos díj- és bírságbevételek 4 100,0

32 Adósság-átvállalás és tartozás-elengedés
2 Várpalota és Régiója Környezetvédelmi Rehabilitációs Programra létrehozott céltársulás 2008. évi kölcsöntörlesztésének

részleges elengedése 130,7
5 Külföldi követelések elengedése 1 068,6

33 Alapok támogatása
1 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 67,0

XXII. fejezet összesen: 1 416 042,1 25 293,2 153 672,8

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Szociális és Munkaügyi Minisztérium igazgatása 3 813,8
1 Mûködési költségvetés 370,7

1 Személyi juttatások 2 649,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 854,9
3 Dologi kiadások 653,5

2 Felhalmozási költségvetés 19,0
1 Intézményi beruházási kiadások 46,1

2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 1 256,9
1 Mûködési költségvetés 1 627,7

1 Személyi juttatások 1 217,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 390,6
3 Dologi kiadások 1 251,5

2 Felhalmozási költségvetés 24,7
1 Intézményi beruházási kiadások 41,6
2 Felújítás 8,2

3 Regionális Munkaügyi Központok 336,5
1 Mûködési költségvetés 21 647,7

1 Személyi juttatások 13 536,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4 331,6
3 Dologi kiadások 4 030,0

2 Felhalmozási költségvetés 202,0
1 Intézményi beruházási kiadások 288,3

4 Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség 3 636,6
1 Mûködési költségvetés 2 886,5

1 Személyi juttatások 4 013,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 281,2
3 Dologi kiadások 802,4
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 338,5

2 Felhalmozási költségvetés 87,3
1 Intézményi beruházási kiadások 145,0
2 Felújítás 0,7
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3 Kölcsönök 29,5
5 Regionális képzõ központok 557,5

1 Mûködési költségvetés 4 054,3
1 Személyi juttatások 1 716,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 548,4
3 Dologi kiadások 2 346,9

2 Felhalmozási költségvetés 197,0
1 Intézményi beruházási kiadások 180,1
2 Felújítás 16,9

6 Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet 356,0
1 Mûködési költségvetés 3 393,6

1 Személyi juttatások 887,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 300,6
3 Dologi kiadások 2 489,9
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4,0

2 Felhalmozási költségvetés 36,2
1 Intézményi beruházási kiadások 80,3
2 Felújítás 20,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,9

7 Egyenlõ Bánásmód Hatóság 184,8
1 Mûködési költségvetés 3,0

1 Személyi juttatások 99,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 30,5
3 Dologi kiadások 55,6

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 2,0

8 Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 609,6
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 369,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 120,4
3 Dologi kiadások 112,6
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 4,0

11 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 3 284,5
1 Mûködési költségvetés 49,8

1 Személyi juttatások 1 748,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 555,8
3 Dologi kiadások 933,6

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 96,8

12 Állami szociális intézetek 2 224,5
1 Mûködési költségvetés 271,8

1 Személyi juttatások 1 270,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 422,7
3 Dologi kiadások 644,8
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4,7

14038
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2007/183.szám

Cím-
szám

Alcím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõir.-
csop.-
szám

Ki-
emelt
elõir.-
szám

Cím-
név

Alcím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõir.-
csop.-
név

FEJEZET 2008. évi elõirányzat

Kiemelt elõirányzat neve Kiadás Bevétel Támogatás



2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 110,1
2 Felújítás 44,0

13 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 4 162,4
1 Mûködési költségvetés 175,5

1 Személyi juttatások 2 390,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 778,2
3 Dologi kiadások 1 035,7
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 61,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 66,1
2 Felújítás 6,8

14 Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet 1 789,6
1 Mûködési költségvetés 915,5

1 Személyi juttatások 1 680,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 533,2
3 Dologi kiadások 432,1

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 59,4

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
3 Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztési program

1 Mûködési költségvetés 665,0
3 Dologi kiadások 665,0

2 Felhalmozási költségvetés 772,7
1 Intézményi beruházási kiadások 772,7

4 Állami Foglalkoztatási Szolgálat mûködtetésének kiegészítése
1 Mûködési költségvetés 237,5

1 Személyi juttatások 54,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 17,3
3 Dologi kiadások 165,6

7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai
2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok

1 Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása 164,0
1 Mûködési költségvetés 365,0

3 Dologi kiadások 94,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 435,0

13 Foglalkoztatás és szociálpolitikai információs és tanácsadó szolgáltatások 150,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 150,0
14 ESZA Kht. pályázatkezelõ szervezet támogatása 1 137,5

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 137,5

17 Képzéssel támogatott közmunkaprogram 1 000,0
1 Mûködési költségvetés 2 500,0

1 Személyi juttatások 120,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 40,0
3 Dologi kiadások 60,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3 280,0
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18 Felnõttképzés normatív támogatása 15,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 15,0
37 MÁK tranzakciós díj 50,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 50,0

38 Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásának támogatása
1 Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ bértámogatás 9 600,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 9 600,0

2 Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ költségkompenzáció 37 700,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 31,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 10,0
3 Dologi kiadások 89,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 37 570,0

3 Szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása 5 600,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 5 600,0
40 A kábítószer-fogyasztás megelõzésésével kapcsolatos feladatok 1 084,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 12,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4,0
3 Dologi kiadások 305,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 763,0

41 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok

1 Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. 380,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 380,0
2 Budapesti Európai Ifjúsági Központ fejlesztése 50,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 50,0

3 Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány – Agora Irodahálózat mûködtetése 10,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 10,0
12 Nemzetközi szerzõdésekbõl eredõ gyermek és ifjúságpolitikai szakmai feladatok 5,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 5,0

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
1 Gyermek és ifjúsági célú pályázatok, rendezvények, fesztiválok támogatása, multifunkciós közösségi terek

létrehozása, fejlesztése, ifjúsági szálláshelyek fejlesztése, határon túli ifjúsági kapcsolatok fejlesztése 295,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 295,0
2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok megvalósítása, stratégiai-programalkotási feladatok végrehajtása 111,0

1 Mûködési költségvetés
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1 Személyi juttatások 6,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2,2
3 Dologi kiadások 40,9
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 61,0

4 Gyermek és ifjúsági egyéb szakmai feladatok
4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 225,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 2,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 0,9
3 Dologi kiadások 0,8
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 220,5

42 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása
1 Békéltetõ testületek támogatása 150,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 150,0

2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása 260,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 260,0
3 Európai Fogyasztói Központ Magyarország támogatása 30,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 30,0

4 Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelet információcsere Élelmiszerbiztonsági Hivatallal 6,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6,0
44 Szociális szolgáltatások

1 Szociális alap és szakosított ellátások fejlesztése 1 450,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 27,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 8,7
3 Dologi kiadások 194,6
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 895,5

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 324,0

2 Hálózatfejlesztési központok és szociális képzések, felkészítési feladatok támogatása 145,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 7,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2,2
3 Dologi kiadások 10,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 125,6

3 Módszertani intézmények és szociális gyámhivatalok támogatása 1 160,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 0,3
3 Dologi kiadások 0,7
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 138,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0
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45 Hitelhátralékok konszolidációs programja 1 340,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 0,5
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 339,5

46 Egyes pénzbeli támogatások
1 Otthonteremtési támogatás 1 745,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 745,0

3 Gyermektartásdíjak megelõlegezése 1 272,6
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 272,6
5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 982,5

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 2,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 980,5

6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 1 815,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 25,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 790,0

7 GYES-en és GYED-en lévõk hallgatói hitelének célzott támogatása 261,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 261,0
47 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése 300,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 40,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 14,0
3 Dologi kiadások 3,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 133,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 50,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,0

48 Szociális célú humánszolgáltatások
1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 36 274,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 36 274,0

2 Szociális szolgáltatások kiegészítõ támogatása 2 444,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 16,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5,3
3 Dologi kiadások 11,5
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2 410,8

3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése 4 500,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4 500,0
50 Hajléktalan ellátás fejlesztése 566,8

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 566,8
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51 Társadalmi kohéziót erõsítõ tárcaközi integrációs programok
2 A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi egyenlõtlenségek csökkentését elõsegítõ programok támogatása 50,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 5,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1,8
3 Dologi kiadások 42,7

3 Országos Fogyatékosügyi Program támogatása 45,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 6,4
3 Dologi kiadások 5,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 13,6

4 Akadálymentesítési program és jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 751,5
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 751,5
5 Roma telepeken élõk lakhatási és szociális integrációs programja 516,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 8,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2,5
3 Dologi kiadások 29,5
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 476,0

9 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása 150,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 10,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5,0
3 Dologi kiadások 45,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 90,0

52 Civil szervezetekhez kapcsolódó feladatok
1 Civil szervezetek, kapcsolódó feladatok támogatása 173,4

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 7,0
3 Dologi kiadások 42,4
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 104,0

2 Nemzeti Civil Alapprogram 6 887,8
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6 887,8
53 Az egyenlõ bánásmód és az esélyegyenlõség fejlesztése

1 Az egyenlõ bánásmód és az esélyegyenlõség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támogatása 852,7
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 73,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 19,6
3 Dologi kiadások 145,6
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 613,7

3 Rehabilitációs modell-szolgáltatások támogatása 90,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 90,0
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54 Alapítványok támogatása
1 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 600,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 600,0

3 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány támogatása 250,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 250,0
7 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz 4 600,0

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 2,5
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4 597,5

55 Társadalmi szervezetek támogatása
1 Értelmi Fogyatékossággal Élõk és Segítõik Országos Szövetségének támogatása 138,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 88,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 50,0

2 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége támogatása 177,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 177,0
3 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége támogatása 160,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 160,0

4 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása 207,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 207,0
5 Fogyatékos személyek országos és regionális szervezeteinek támogatása 31,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 31,0

15 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége 21,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 21,0
16 Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége 30,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 30,0

56 Célelõirányzatok
8 Európai Globalizációs Alap 5,0

1 Mûködési költségvetés 5,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 10,0

58 Nemzetközi kapcsolatokból eredõ kötelezettségek
1 Nemzetközi szervezetek tagdíjai, nemzetközi szervezetekkel való együttmûködésbõl eredõ kötelezettségek teljesítése 243,1

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 19,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5,8
3 Dologi kiadások 218,3

2 EU-tagságból és nemzetközi együttmûködésekbõl eredõ kötelezettségek teljesítése 100,0
1 Mûködési költségvetés
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1 Személyi juttatások 45,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 13,8
3 Dologi kiadások 40,6

3 NFT-s fejlesztések elõkészítése, projektek kidolgozása 50,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 7,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2,3
3 Dologi kiadások 40,6

59 Miniszteri elismerésekkel járó díjazások, jutalmak 45,0
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 34,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 11,0

60 Szociálpolitikai társadalmi szervezetek támogatása
1 Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány 220,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 220,0

2 Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány 45,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 40,0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0
3 Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 17,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 14,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0

4 Nagycsaládosok Országos Egyesülete 30,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 30,0
5 Magyar Lelki Elsõsegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 20,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 20,0

6 Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 10,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 10,0
7 Hajléktalanokért Közalapítvány 30,0

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 30,0

8 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 80,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 80,0
9 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 255,2

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 255,2

10 Magyar Tanya és Falugondnoki Szolgálat 30,0
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 30,0
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61 OÉT, ÁPB-k szakmai programjainak támogatása
1 Mûködési költségvetés 1 609,6

1 Személyi juttatások 20,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5,5
3 Dologi kiadások 173,3
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1 410,8

2 Felhalmozási költségvetés 80,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 80,0

62 Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer mûködtetése 6,0
1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 6,0
92 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 81 123,3

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 81 123,3

99 Fejezeti tartalék
1 Fejezeti általános tartalék 94,5 94,5
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 2 286,0 2 286,0

1–16. cím összesen: 278 108,7 42 197,1 235 911,6

20 Családi támogatások
1 Családi pótlék 369 828,0
2 Anyasági támogatás 6 451,0
3 Gyermekgondozási segély 61 990,0
4 Gyermekgondozási díj részleges megtérítése 40 794,5
5 Gyermeknevelési támogatás 15 630,0
6 Apákat megilletõ munkaidõ-kedvezmény távolléti díjának megtérítése 1 719,0
7 Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások 6 000,0
8 Életkezdési támogatás 4 807,0

21 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések
2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ szociális támogatások

1 Rokkantsági járadék 12 512,0
2 Megváltozott munkaképességûek járadéka 72 989,0
3 Egészségkárosodási járadék 2 625,0
4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése 6 939,0
5 Mezõgazdasági járadék 5 282,0
6 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 30 066,0
8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 23 203,0
9 Házastársi pótlék 5 381,0
13 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély) 88,0

3 Különféle jogcímen adott térítések
1 Közgyógyellátás 20 800,0
2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 3 800,0
3 Terhesség-megszakítás 1 500,0

4 Folyósított ellátások utáni térítés 1 450,0

XXVI. fejezet összesen: 971 963,2 42 197,1 235 911,6
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XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1 607,7
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 021,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 312,2
3 Dologi kiadások 231,1
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 40,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 3,0

2 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
1 Fejezeti egyensúlyi tartalék 45,1 45,1

XXX. fejezet összesen: 1 652,8 1 652,8

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1 Központi Statisztikai Hivatal 9 827,0
1 Mûködési költségvetés 563,4

1 Személyi juttatások 6 103,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 870,7
3 Dologi kiadások 2 119,8
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 27,6

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 242,2
2 Felújítás 26,8

3 Kölcsönök 28,7 29,0
4 KSH Könyvtár 194,0

1 Mûködési költségvetés 3,0
1 Személyi juttatások 129,4
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 40,0
3 Dologi kiadások 28,1

2 Felhalmozási költségvetés 1,5
1 Intézményi beruházási kiadások 0,5
2 Felújítás 0,5

5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet 94,0
1 Mûködési költségvetés 14,0

1 Személyi juttatások 72,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 23,3
3 Dologi kiadások 12,2

6 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
3 Népszámlálás 179,3

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 127,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 36,9
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3 Dologi kiadások 15,3
5 Nemzetközi tagdíjak 0,3

1 Mûködési költségvetés
3 Dologi kiadások 0,3

6 Életünk fordulópontjai címû panelfelvétel 66,2
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 47,7
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 13,8
3 Dologi kiadások 4,7

10 Fejezeti tartalék
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 309,7 309,7

XXXI. fejezet összesen: 11 281,4 610,9 10 670,5

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

1 MTA Titkársága
1 MTA Titkárság Igazgatása 974,0

1 Mûködési költségvetés 15,8
1 Személyi juttatások 728,6
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 234,0
3 Dologi kiadások 26,4
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,8

3 Kölcsönök 15,0 15,0
2 MTA Doktori Tanács Titkársága és Bolyai ösztöndíjak 4 130,7

1 Mûködési költségvetés 22,0
1 Személyi juttatások 3 590,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 518,8
3 Dologi kiadások 43,8

3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 2 044,1
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 844,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 198,4
3 Dologi kiadások 1,7

4 MTA Köztestületi feladatok 140,2
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 47,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 9,4
3 Dologi kiadások 77,3
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 5,7

2 MTA Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia 14,0
1 Mûködési költségvetés 2,4

1 Személyi juttatások 10,0
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2 Munkaadókat terhelõ járulékok 3,0
3 Dologi kiadások 2,8

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 0,6

3 MTA Könyvtára 422,1
1 Mûködési költségvetés 24,2

1 Személyi juttatások 252,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 81,4
3 Dologi kiadások 111,9

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1,0

4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek 8 026,3
1 Mûködési költségvetés 4 480,4

1 Személyi juttatások 7 335,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 249,8
3 Dologi kiadások 2 479,3
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 14,5

2 Felhalmozási költségvetés 180,6
1 Intézményi beruházási kiadások 376,2
2 Felújítás 232,3

5 MTA Élettudományi kutatóintézetek 4 522,8
1 Mûködési költségvetés 2 555,3

1 Személyi juttatások 4 202,5
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 327,7
3 Dologi kiadások 1 288,7
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,5

2 Felhalmozási költségvetés 69,2
1 Intézményi beruházási kiadások 213,1
2 Felújítás 109,9

3 Kölcsönök 9,8 5,9
6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek 4 246,1

1 Mûködési költségvetés 730,0
1 Személyi juttatások 3 349,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 059,9
3 Dologi kiadások 251,7
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 28,1

2 Felhalmozási költségvetés 19,0
1 Intézményi beruházási kiadások 99,4
2 Felújítás 206,2

7 MTA Területi akadémiai központok 210,3
1 Mûködési költségvetés 57,2

1 Személyi juttatások 118,1
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 38,5
3 Dologi kiadások 85,9

2 Felhalmozási költségvetés
2 Felújítás 25,0
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8 MTA Akadémiai létesítmények fenntartása és üzemeltetése 687,9
1 Mûködési költségvetés 299,5

1 Személyi juttatások 242,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 84,5
3 Dologi kiadások 363,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 38,5
2 Felújítás 258,5

9 MTA Kutatásszervezési és nemzetközi kapcsolatai 680,0
1 Mûködési költségvetés 49,3

1 Személyi juttatások 319,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 83,9
3 Dologi kiadások 292,5
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 12,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 1,5
2 Felújítás 19,6

10 MTA Támogatott Kutatóhelyek 1 979,3
1 Mûködési költségvetés 15,0

1 Személyi juttatások 1 502,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 486,3

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 5,2

11 MTA Jóléti intézmények 280,6
1 Mûködési költségvetés 225,8

1 Személyi juttatások 222,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 72,8
3 Dologi kiadások 151,3

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 0,7
2 Felújítás 59,3

12 OTKA Iroda 371,4
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 230,3
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 66,8
3 Dologi kiadások 64,3

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 10,0

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok
2 Ágazati célelõirányzatok

1 Tudós társaságok támogatása 26,5
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 26,5
2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás

1 Magyar Tudomány 15,8
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 15,8
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2 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 83,7
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 25,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 7,0
3 Dologi kiadások 3,5
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 48,2

3 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 116,5
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 92,8
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 23,7

8 Nagy Imre Emlékház és Nagy Imre Társaság mûködtetésének alapítványi támogatása 21,9
1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 21,9
10 Határon túli magyar tudósok támogatása 16,4

1 Mûködési költségvetés
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 16,4

13 Szakmai feladatok teljesítése 712,2
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 337,9
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 98,4
3 Dologi kiadások 252,4
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 10,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 13,5

14 Intézményekhez le nem bontott bevétel
1 Mûködési költségvetés 3 000,0

1 Személyi juttatások 1 200,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 384,0
3 Dologi kiadások 926,0
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 30,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 400,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 60,0

3 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
1 Kutatási témapályázatok 5 198,0

1 Mûködési költségvetés
1 Személyi juttatások 2 369,2
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 590,3
3 Dologi kiadások 1 788,5
5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 100,0

2 Felhalmozási költségvetés
1 Intézményi beruházási kiadások 350,0

5 Központi kezelésû felújítások 1,8
2 Felhalmozási költségvetés

2 Felújítás 1,8
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6 Gazdasági és Szociális Tanács mûködtetése 25,6
1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 15,0
2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4,8
3 Dologi kiadások 5,8

7 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok önrészének kiegészítõ forrása 2 285,4 2 285,4
10 Fejezeti tartalék

1 Fejezeti általános tartalék 7,0 7,0
2 Fejezeti egyensúlyi tartalék 1 122,3 1 122,3

XXXIII. fejezet összesen: 50 129,5 11 766,6 38 362,9

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TÕKEVISSZATÉRÜLÉSEI,
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉSKEZELÉS KÖLTSÉGEI

1 Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1 Devizahitelek kamatelszámolásai

1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektõl és külföldi pénzintézetektõl felvett hitelek kamatelszámolásai
1 Világbanki hitelek elszámolásai 601,4 16,9
2 EBB hitelek kamatelszámolásai 21 619,0
3 KfW hitelek kamatelszámolásai 652,5
4 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 3 590,3
6 MÁV-tól és a GySEV-tõl 2002-ben átvállalt hitelek kamatelszámolásai 1 891,3
7 ÁAK Rt.-tõl 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 958,2
8 EBRD hitelek kamatelszámolásai 40,3

2 1999-tõl felvett devizahitelek kamatelszámolásai 6 751,3
3 Belföldi devizahitelek kamatelszámolásai

1 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelszámolásai 6 351,4
2 MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelszámolásai 258,4

2 Devizakötvények kamatelszámolásai
1 1999-tõl kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 167 450,5
2 Amerikai kötvények kamata 2,5

3 Devizaszámla kamatelszámolásai 5,5
4 M2M-tel kapcsolatos kamatok 113,9

2 A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
1 Forinthitelek kamatelszámolásai

2 Egyéb hitelek kamatelszámolásai
5 ÁAK Rt.-tõl 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelszámolásai 10,3
18 EBB forinthitelek kamatelszámolásai 9 500,6

2 Államkötvények kamatelszámolása
1 Piaci értékesítésû államkötvények kamatelszámolásai

1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamatelszámolásai 655 658,4 40 897,5
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2 Nem piaci értékesítésû államkötvények kamatelszámolása
1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 1 801,5
2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 19 540,4
3 Rubelkövetelések megvásárlását fedezõ államkötvények kamatelszámolásai 599,1
4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 10 504,8
5 Postabank Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai 3 956,1
6 ÁPV Rt. gázközmûvek miatti tartalékfeltöltését fedezõ kötvény kamata 380,8
7 Alárendelt kölcsöntõkekötvény kamatelszámolása 1 177,5
8 MFB Rt.-nek átadott államkötvények kamatelszámolásai 1 378,2

3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai
1 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 141 984,9 10,0
2 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 43 021,9

4 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 16 638,6
5 Intervenciós felvásárlás elõfinanszírozási költségének megtérítése 227,7

3 Adósság- és követeléskezelés egyéb kiadásai
1 Jutalékok és egyéb költségek

1 Deviza elszámolások 1 382,5
2 Forint elszámolások 9 319,3

2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 800,0
3 Adósságkezelés költségei 830,0
4 Követeléskezelés költségei 2,7

4 Tõkekövetelések visszatérülése
1 Kormányhitelek visszatérülése 1 424,9
2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tõke-visszatérülése

1 Világbanki hitelek tõke-visszatérülése 561,6
3 OECF hitel tõke-visszatérülése 261,5

4 Állami alapjuttatás járadéka 159,0

XLI. fejezet összesen: 1 110 838,6 61 494,6

XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FÕ BEVÉTELEI

1 Vállalkozások költségvetési befizetései
1 Társasági adó 530 626,6
2 Társas vállalkozások különadója 170 633,5
3 Hitelintézeti járadék 15 000,0
6 Egyszerûsített vállalkozói adó 168 713,9
7 Bányajáradék 29 000,0
8 Játékadó-bevétel 73 500,0
9 Ökoadó

1 Energiaadó 13 300,0
2 Környezetterhelési díj 7 200,0

10 Egyéb befizetések 31 000,0
2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 Általános forgalmi adó 2 130 606,0
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2 Jövedéki adó 843 876,6
3 Regisztrációs adó 93 700,0

3 Lakosság költségvetési befizetései
1 Személyi jövedelemadó 1 938 276,8
2 Egyéb lakossági adók 5 300,0
3 Magánszemélyek különadója 26 861,1
4 Lakossági illetékek 131 400,0

4 Egyéb költségvetési bevételek
1 Vegyes bevételek

8 Egyéb vegyes bevételek 4 689,0
9 Kezesség-visszatérülés 1 530,0

5 Költségvetési befizetések
1 Központi költségvetési szervek 21 516,8
2 Helyi önkormányzatok befizetései 6 500,0
3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései

6 Munkaerõpiaci Alap 119 309,5
7 Egyéb uniós bevételek

2 Vámbeszedési költség megtérítése 8 600,0
3 Cukorilleték beszedési költség megtérítése 293,5
4 Uniós támogatások utólagos megtérülése

3 Strukturális Alapok 32 000,0

XLII. fejezet összesen: 6 403 433,3

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

1 Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek
1 Értékesítési bevételek

1 Ingatlan értékesítésbõl származó bevételek
1 Termõföld értékesítésbõl származó bevételek 7 257,6
2 Kormányzati ingatlanok értékesítésébõl származó bevételek 30 000,0
3 Egyéb ingatlanok értékesítésbõl származó bevételek 3 292,9

2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítésbõl származó bevételek 250,0
2 Hasznosítási bevételek

1 Bérleti díjak
1 Haszonbérleti díj 3 500,0
2 A központi költségvetési szervek által fizetett ingatlan bérleti díj 20 000,0
3 Egyéb bérleti díj 398,8

2 Vagyonkezelõi díj 355,4
3 Osztalékbevételek 8 780,0
4 Koncessziós díjak
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1 Szerencsejáték koncessziós díj 1 746,0
2 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 20 762,4

3 Egyéb bevételek 90,0
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Felhalmozási jellegû kiadások
1 Ingatlan vásárlás

1 Termõföld vásárlás 110,0
2 Egyéb ingatlanok vásárlása 1 027,6

3 Ingatlan-beruházások 4 224,3
4 Tõkeemelés állami tulajdonú társaságokban 14 000,0
5 Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése 845,0

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
1 Életjáradék termõföldért 10 395,0
2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

1 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 1 372,7
2 Ingatlanok õrzése 1 604,8

3 Egyéb vagyonkezelési kiadások 200,0
4 Állami tulajdonú társaságok támogatása 3 526,0

3 A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelõ kiadások
1 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések 1 527,0
2 Kezesi felelõsségbõl eredõ kifizetések 2 734,0
3 Konszernfelelõsség alapján történõ kifizetések 211,0
4 Belterületi föld értéke alapján, alapítói jogon kifizetendõ járandóság 5 748,0
5 Az állam tulajdonosi felelõsségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása 10 360,0
6 Egyéb bírósági döntésbõl eredõ kiadások 222,0
7 Egyéb szerzõdéses kötelezettségek 61,0
8 Egyéb jogszabályból eredõ kiadások

1 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 3 000,0
2 Privatizációs ellenérték hányad 3,0

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
1 Tanácsadók, értékbecslõk és jogi képviselõk díja 1 255,0
2 Eljárási költségek, perköltségek 250,0
3 Az MNV Zrt. mûködésének támogatása 8 895,4
4 Átcserélhetõ kötvény kamatfizetése 1 584,7

5 Fejezeti tartalék 15 000,0

XLIII. fejezet összesen: 88 156,5 96 433,1

KIADÁSI FÕÖSSZEG: 9 017 138,9

BEVÉTELI FÕÖSSZEG: 7 899 542,1

A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE: –1 117 596,8
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2. számú melléklet a 2007. évi CLXIX. törvényhez
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el irányzat

K I A D Á S O K
2008. évi 

el irányzat
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

Társasági adó 530 626,6 EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK 141 816,5 
Társas vállalkozások különadója 170 633,5 KÖZSZOLGÁLATI M SORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 53 412,7 
Hitelintézeti járadék 15 000,0 FOGYASZTÓI ÁRKIEGÉSZÍTÉS 117 000,0 
Egyszer sített vállalkozói adó 168 713,9 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 190 737,0 
Bányajáradék 29 000,0 
Játékadó-bevétel 73 500,0 CSALÁDI TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK
Ökoadók 20 500,0 Családi támogatások 507 219,5 
Egyéb befizetések 31 000,0 Jövedelempótló és jövedelem kiegészít  szociális támogatások 159 725,0 
Egyéb központosított bevételek 130 668,1 Különféle jogcímen adott térítések 27 550,0 

Összesen:   1 169 642,1 Összesen:   694 494,5 
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK

Általános forgalmi adó 2 130 606,0 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉS  EL IRÁNYZATOK
Jövedéki adó 843 876,6  Költségvetési szervek kiadásai 1 861 158,1 
Regisztrációs adó 93 700,0 Szakmai fejezeti kezelés  el irányzatok kiadásai 1 926 553,7 

Összesen:   3 068 182,6 Fejezeti egyensúlyi tartalék 88 813,6 
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI Összesen:   3 876 525,4 

Személyi jövedelemadó 1 938 276,8 
Magánszemélyek különadója 26 861,1 AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREINEK TÁMOGATÁSA
Adóbefizetések 5 300,0 Elkülönített állami pénzalapok támogatása 32 427,2 
Illeték befizetések 131 400,0 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz 841 260,2 

Összesen:   2 101 837,9 Helyi önkormányzatok támogatása 1 348 635,5 
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS FEJEZETI KEZELÉS  EL IRÁNYZATOK Összesen:   2 222 322,9 
 Költségvetési szervek bevételei 536 767,1 

Szakmai fejezeti kezelés  el irányzatok saját bevételei 69 655,1 TÁRSADALMI ÖNSZERVEZ DÉSEK TÁMOGATÁSA 5 186,0 
Fejezeti kezelés  el irányzatok EU támogatása 601 090,8 NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK KIADÁSAI 14 243,0 

Összesen:   1 207 513,0 ADÓSSÁGSZOLGÁLAT, KAMATTÉRÍTÉS 1 110 838,6 
BEFIZETÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIB L

Központi költségvetési szervekt l származó befizetések 21 516,8 TARTALÉKOK
Elkülönített állami pénzalapok befizetése 119 309,5 Általános tartalék 46 733,1 

 Helyi önkormányzatok befizetése 6 500,0 Céltartalékok 163 598,3 
Összesen:   147 326,3 Központi egyensúlyi tartalék 20 000,0 

Összesen:   230 331,4 
ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEFIZETÉSEK 96 433,1 
EGYÉB BEVÉTELEK 6 219,0 ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 88 156,5 
ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 61 494,6 KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI ÉS EGYÉB KIADÁSOK 46 289,9 
EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE 19 311,2 

Vám és cukorilleték visszatérítés 8 893,5 ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁS 1 199,3 
Uniós támogatások utólagos megtérülése 32 000,0 HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ 205 274,0 

BEVÉTELI F ÖSSZEG:  7 899 542,1 KIADÁSI F ÖSSZEG:   9 017 138,9 
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE: -1 117 596,8 

B E V É T E L E K

 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
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3. számú melléklet a 2007. évi CLXIX. törvényhez 

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 

1. Települési önkormányzatok feladatai 

a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 430 forint/fő, 

 de településenként legalább 1 500 000 forint, 
azonban ahol a lakosságszám nem éri el az 500 főt, 
ott községenként legalább 3 000 000 forint. 

A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás kötelező 
alapfeladataihoz, valamint szolgáltatásai megszervezéséhez. Ide tartoznak különösen a 
település-üzemeltetési, az igazgatási, valamint a sportfeladatok. 

b) Közösségi közlekedési feladatok 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 515 forint/fő 

A hozzájárulás a települési önkormányzatokat – a főváros és kerületei, továbbá a megyei 
jogú városok kivételével – a közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladataikhoz 
lakosságszám szerint illeti meg. 

2. Körzeti igazgatás 

a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 

aa) Alap-hozzájárulás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 300 000 forint/körzetközpont 

A hozzájárulás a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
1992. évi LXVI. törvény 7/A. §-ában meghatározottak szerint az okmányirodák 
működéséhez, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.), illetve a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 
162. §-a (1) bekezdésének d) pontjában adott felhatalmazás alapján kijelölt 
önkormányzatok elsőfokú gyámügyi, valamint egyes gyermekvédelmi, szociális, 
igazgatási feladataihoz vehető igénybe. 

ab) Okmányiroda működési kiadásai 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 513 forint/ügyirat, de okmányirodát fenntartó
 önkormányzatonként legalább 6 000 000 forint. 

A hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az okmányirodák működési kiadásaihoz a 
feldolgozott ügyeknek a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) által rendelkezésre bocsátott 2006. október 1-je 
és 2007. szeptember 30-a közötti ügyiratszáma szerint illeti meg. 
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ac) Gyámügyi igazgatási feladatok 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 280 forint/fő 

A hozzájárulás a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, 
valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet által kijelölt városi, fővárosi, fővárosi kerületi 
önkormányzatot az ellátási körzet lakosságszáma szerint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi igazgatási – elsőfokú gyámhatósági – feladataihoz illeti meg, a 
2007. december 31-ei állapot szerint. Ez a pont tartalmazza az ellátási körzetben a 
cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló személyek törvényes 
képviseletét ellátó hivatásos gondnokok foglalkoztatásához kapcsolódó hozzájárulást is. 

b) Építésügyi igazgatási feladatok 

ba) Térségi normatív hozzájárulás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 50 forint/fő 

A hozzájárulás – lakosságszám szerint – az elsőfokú építésügyi hatóságok kijelöléséről 
szóló jogszabály szerinti elsőfokú építésügyi hatósági hatáskört gyakorló jegyzőt 
foglalkoztató építésügyi körzetközpont települési önkormányzatot illeti meg. 

bb) Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 7 700 forint/döntés 

A hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az építésügyi hatóságok működési 
kiadásaihoz az építésügyi hatósági ügyeiben hozott, a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti döntéseinek 
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által rendelkezésre bocsátott 
2006. január 1-je és 2006. december 31-e közötti száma szerint illeti meg. 

3. Körjegyzőség működése 

a) Alap-hozzájárulás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 370 000 forint/körjegyzőség/hónap 

b) Ösztönző hozzájárulás 

Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg: 

ba) a két községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek 
együttes lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1 000 főt, 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 294 000 forint/körjegyzőség/hónap, 

bb) a három vagy négy községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó 
községek együttes lakosságszáma nem éri el az 1 000 főt, 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 250 000 forint/körjegyzőség/hónap, 
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bc) a három vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó 
községek együttes lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1 000 főt, illetve az öt 
vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó együttes 
lakosságszám nem éri el az 1 000 főt, 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/körjegyzőség/hónap, 

bd) a nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőséget a 
székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után, 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 162 000 forint/kapcsolódó község/hónap. 

Az ösztönző hozzájárulás egy jogcímen vehető igénybe. 

E hozzájárulás szempontjából körjegyzőségnek tekintendő a társult képviselő-testület hivatala is. 

A hozzájárulást a körjegyzőség (a társult képviselő-testület, a körjegyzői feladatokat ellátó 
nagyközség, város) székhelye szerinti önkormányzat veheti igénybe. Az igénylésnél, illetve az 
év végi elszámolásnál 

– az év közben megalakuló körjegyzőség – amennyiben megalakulásakor rendelkezik 
kinevezett körjegyzővel – a létrejöttével betöltött teljes hónaptól, 

– az év során megszűnő körjegyzőség a megszűnés hónapjáig bezárólag 

időarányosan vehető figyelembe. 

Kinevezett körjegyzővel nem rendelkező önkormányzatot – a tárgyévben, illetve az azt 
megelőző évben elkezdett 6 üres hónap lejártát követő hónap első napjától – nem illeti meg 
e hozzájárulás időarányos része. Új körjegyző kinevezése esetén az első betöltött teljes 
hónaptól jár az időarányos hozzájárulás. 

4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai 

a) Igazgatási és sportfeladatok 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 150 forint/fő 

A megyei, fővárosi önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás 
igazgatási, területi honvédelmi igazgatási feladatainak ellátásához, valamint a 
sportfeladatok megszervezéséhez. 

b) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 700 forint/fő 

A hozzájárulás a megyei, fővárosi önkormányzatot a 0–17 éves korcsoportba tartozó 
lakosok száma alapján illeti meg a Gyvt. alapján szervezett területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatáshoz és a megyei/fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság 
tevékenységéhez, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által a Gyvt. 141. §-a 
(1) bekezdésének a) pontja szerint vezetett nyilvántartásban szereplő gyermekekhez 
kapcsolódó feladataihoz. 



 
 
 
 
14060 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/183. szám 

5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 800 forint/fő 

A hozzájárulás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KEKKH által 
2007. január 1-jei állapotra számított, az önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott 
külterületi lakosok száma szerint illeti meg. 

6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 forint/m3 

A hozzájárulás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett 
lakossági folyékony hulladék mennyisége (m3) után illeti meg azon önkormányzatokat, 
amelyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el 
nem látott településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék gyűjtéséről 
ártalmatlanítás céljából – a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján 
szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás keretében – gondoskodnak. Az összeg a fajlagos 
lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. 

A hozzájárulást az önkormányzatok a lakossági folyékony hulladék becsült évi 
mennyisége (m3) alapján igénylik és annak tényleges mennyisége alapján számolnak el. 

7. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos 
foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott vagy súlyos 
foglalkoztatási gondokkal küzdő település: 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 510 forint/fő 

b) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és súlyos 
foglalkoztatási gondokkal küzdő település: 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 640 forint/fő 

A hozzájárulás a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az 
országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről 
szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet által meghatározott települések önkormányzatait 
lakosságszám szerint illeti meg. 

8. Üdülőhelyi feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 forint/idegenforgalmi adóforint 

A hozzájárulás az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 
minden forintjához 2 forint. Késedelmi pótlék, bírság, illetve üdülőépület utáni 
idegenforgalmi adó alapján nem igényelhető a hozzájárulás. 
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9. Pénzbeli szociális juttatások 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 000–20 000 forint/fő 

A hozzájárulás a Szoctv. és a Gyvt. alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális és 
gyermekjóléti ellátásokhoz, az egyes ellátásokhoz tartozó különféle járulék- és hozzájárulás-
fizetési kötelezettségekhez, valamint a közfoglalkoztatás szervezésének igazgatási 
feladataihoz kapcsolódik. 

A hozzájárulás tartalmazza a rendszeres szociális segélynek, az időskorúak járadékának, a 
Szoctv. 41. §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjnak és az utána fizetendő 
nyugdíjbiztosítási járuléknak, az adósságcsökkentési támogatásnak, az adósságkezelési 
szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásnak és a Szoctv. 38. §-ának 
(2) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatásnak, a Szoctv. 55/A. §-ának 
(3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési 
költségeinek 10%-át, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Szoctv. 43/B. §-ának 
(1) bekezdésében szabályozott ápolási díj és nyugdíjbiztosítási járuléka, a Szoctv. 38. §-ának 
(9) bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatás, az átmeneti (krízis-) segélyezés, a 
temetési segély, a köztemetés, a Szoctv. 50. §-ának (3) bekezdésében szabályozott 
közgyógyellátás után fizetendő térítés, valamint a gyermekek napközbeni ellátása keretében 
nyújtott étkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésének vagy 
elengedésének forrását. 

Ez az előirányzat szolgál az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok 
általi támogatásához. Az önkormányzatok a saját rendeletükben meghatározott módon 
kamatmentes kölcsönt, illetőleg részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatást 
nyújthatnak a rászoruló családok részére lakótelek, új vagy használt lakás megszerzéséhez, 
lakás bővítéséhez, korszerűsítéséhez, felújításához, fenntartásához, lakáscélú kölcsön törlesztő 
részleteinek, lakás lakbérének megfizetéséhez, vagy más, a lakhatással kapcsolatos költségeik 
viseléséhez. 

A hozzájárulás a települési önkormányzatokat a lakosságszám alapján a települések szociális 
jellemzőiből képzett mutatószám szerint differenciáltan illeti meg. 

A mutatószám kialakításában 

– 10%-os súllyal a Gyvt. 20/A. §-ának (1) bekezdése szerinti pénzbeli támogatásban, 
valamint a 20/B. §-ának (4) bekezdése szerinti pótlékban részesülők 2006. november 
havi és 2007. július havi együttes létszámadataiból számított átlaga,  

– 20%-os súllyal a 60 éves és idősebb korcsoportba tartozók számának, 
– 30%-os súllyal a rendszeres szociális segélyben részesülőknek a települési 

önkormányzatok visszaigénylése alapján nyilvántartott számának 2007. március, 
június és szeptember havi együttes létszámadataiból számított átlaga, 

– 20%-os súllyal a lakásfenntartási támogatásban részesülőknek a 2007. március, június 
és szeptember havi együttes létszámadatokból számított átlaga, 

– 20%-os súllyal a 18–59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem 
fizetők számának a 2006. évi adóbevallások összesítése alapján számított 

lakosságszámon belüli részaránya szerepel. 
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10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 

a) Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 135 forint/fő 

A hozzájárulás lakosságszám szerint illeti meg a települési önkormányzatot a kulturális 
javak védelmét, a muzeális intézményeket és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást 
és a közművelődést szolgáló feladatai ellátásához. 

b) Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 92 928 022 forint/megye, főváros, 

 375 forint/fő 

A hozzájárulás egységesen, továbbá a megye/főváros lakosságszáma szerint illeti meg a 
megyei/fővárosi önkormányzatot a kulturális javak védelmét, a muzeális intézményeket 
és levéltárakat, a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődést szolgáló feladatai 
ellátásához. 

11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 

A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben 
meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó 
szolgáltatások és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik. 

Ezek a feladatok különösen: 

– a Szoctv. 64. §-ában meghatározott családsegítés, 

– a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában 
meghatározott gyermekjóléti szolgálat, a 41. §-ának (4) bekezdése szerinti 
napközbeni ellátás, valamint a 44. §-ában meghatározott házi gyermekfelügyelet 

működtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint. 

A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg. 

aa) FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 forint/fő 

A hozzájárulás a 2 000-nél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatot illeti 
meg a település lakosságszáma szerint. 

A 2 000-nél kisebb lakosságszámú, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást 
működési engedéllyel végző települési önkormányzatot az ab) pont szerinti 
hozzájárulás illeti meg. Ha az önkormányzat csak az egyik szolgáltatást működteti, 
akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az ab) pont szerinti hozzájárulás 50%-a, 
valamint az e jogcímű hozzájárulás 50%-a jár. Mindkét szolgáltatást működtető 
2 000-nél kisebb lakosságszámú önkormányzat az ab) pont szerinti hozzájárulás 
mellett nem jogosult az e jogcímű hozzájárulásra. 



 
 
 
 
2007/183. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14063 

ab) A hozzájárulásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást 
működtető települési önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja 
meg a 70 000-et. A hozzájárulás a települési önkormányzatot lakosságszáma alapján 
illeti meg a következő képlet szerint: 

H = (L/5 000) x 3 950 000 forint, 

ahol 

H = a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege, 
L = a település lakosságszáma. 

ac) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető, 
70 001–110 000 lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A hozzájárulás a 
települési önkormányzatot lakosságszáma alapján illeti meg a következő képlet szerint: 

H = (L/6 000) x 3 950 000 forint, 

ahol 

H = a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege, 
L = a település lakosságszáma. 

ad) A hozzájárulásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető, 
110 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A hozzájárulás a 
települési önkormányzatot lakosságszáma alapján illeti meg a következő képlet szerint: 

H = (L/7 000) x 3 950 000 forint, 

ahol 

H = a normatív hozzájárulás önkormányzatot megillető összege, 
L = a település lakosságszáma. 

b) Gyermekjóléti központ 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 340 000 forint/központ 

A hozzájárulás a Gyvt. 40. §-ának (1)–(3) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti 
szolgáltatásokat biztosító gyermekjóléti központok működési kiadásaihoz kapcsolódik. 

A hozzájárulás a gyermekjóléti központot működtető legalább 40 000 lakosságszámú 
települési önkormányzatot és megyei jogú város önkormányzatát a fenntartott központok 
száma szerint illeti meg. 

c) Szociális étkeztetés 

A hozzájárulás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön 
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés 
feladataihoz kapcsolódik. 

ca) FAJLAGOS ÖSSZEG: 82 000 forint/fő 

A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon szociális étkeztetésben részesülők 
után illeti meg, akikre tekintettel 2007. december hónapban normatív 
hozzájárulásban részesült. A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon 
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szociális étkeztetésben részesülők után is megilleti, akik ellátását 2007. év folyamán 
megkezdte, de akik után nem részesült normatív hozzájárulásban. 

cb) FAJLAGOS ÖSSZEG: 92 500 forint/fő 

A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon új ellátottak után illeti meg, akikre 
tekintettel 2007. december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült, és 
akiknek családjában a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső 
jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg. 

cc) FAJLAGOS ÖSSZEG: 82 000 forint/fő 

A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon új ellátottak után illeti meg, akikre 
tekintettel 2007. december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült, és 
akiknek családjában a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső 
jövedelem a nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a között van. 

cd) FAJLAGOS ÖSSZEG: 65 000 forint/fő 

A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon új ellátottak után illeti meg, akikre 
tekintettel 2007. december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült, és 
akiknek családjában a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső 
jövedelem a nyugdíjminimum 300%-át meghaladja. 

A hozzájárulás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma 
szerint illeti meg. 

A hozzájárulás nem vehető igénybe a közoktatási feladatellátás keretében a 
17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés jogcímen étkeztetésben 
részesülők után. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója 
nyilvántartása alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 252-vel. Egy ellátott 
naponta csak egyszeresen vehető figyelembe. 

d) Házi segítségnyújtás 

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv. 
63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. 

da) FAJLAGOS ÖSSZEG: 190 000 forint/fő 

A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon házi segítségnyújtásban részesülők 
után illeti meg, akikre tekintettel 2007. december hónapban normatív 
hozzájárulásban részesült. A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon házi 
segítségnyújtásban részesülők után is megilleti, akik ellátását 2007. év folyamán 
megkezdte, de akik után nem részesült normatív hozzájárulásban, vagy akik ellátását 
2008-ban a Szoctv. 63. §-ának (8) bekezdése alapján átmeneti jelleggel végzi. 

db) FAJLAGOS ÖSSZEG: 275 000 forint/fő 

A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon új ellátottak után illeti meg, akikre 
tekintettel 2007. december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült, és 
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akiknek családjában a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső 
jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg. 

dc) FAJLAGOS ÖSSZEG: 173 700 forint/fő 

A hozzájárulás a települési önkormányzatot azon új ellátottak után illeti meg, akikre 
tekintettel 2007. december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült, és 
akiknek családjában a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre eső 
jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át meghaladja. 

A hozzájárulás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott 
személyek száma szerint illeti meg. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta 
összesített ellátottak száma osztva 252-vel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető 
figyelembe. 

e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő 

ea) A hozzájárulást igényelheti az e hozzájárulásban 2006. december hónapban 
részesült, 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, amely a 
Szoctv. 65. §-a szerint és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak 
megfelelően jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet, amelynek keretében 
legalább 40 jelzőkészülék kerül kihelyezésre szociálisan rászorult időskorú, 
fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyek otthonába. E feltételekkel jogosult 
továbbá a hozzájárulásra az a megyei önkormányzat, amely a kötelező feladata 
ellátása érdekében működtetett bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményének 
keretében tart fenn jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, és e hozzájárulásban 
2006. december hónapban is részesült. 

eb) A hozzájárulás 50%-ára jogosult az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú 
települési önkormányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) b) pontja szerinti új 
belépőként – a Szoctv. 65. §-a szerint és a külön jogszabályban foglalt szakmai 
szabályoknak megfelelően jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet, 
amelynek keretében legalább 40 jelzőkészülék kerül kihelyezésre szociálisan 
rászorult időskorú, fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy otthonába. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámoláskor a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek naponta összesített 
létszáma osztva 366-tal. Amennyiben egy jelzőkészülék több ellátottat szolgál, az 
elszámolásnál egy fő vehető figyelembe. 

f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 237 300 forint/szolgálat 

A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a 
tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai 
szabályoknak megfelelően tartja fenn. 
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A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján 
illeti meg. 

g) Támogató szolgáltatás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 8 000 000 forint/szolgálat 

ga) A hozzájárulást igényelheti az e normatív hozzájárulásban 2007. december hónapban 
részesült települési önkormányzat, amely a Szoctv. 65/C. §-a alapján és a külön 
jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint tart fenn támogató szolgálatot, 
valamint az a megyei önkormányzat, amely a kötelező feladata ellátása érdekében 
működtetett fogyatékosokat ellátó intézményének keretében tart fenn támogató szolgálatot 
és 2007. december hónapban is részesült e hozzájárulásban. Megilleti a hozzájárulás a 
települési/megyei önkormányzatot akkor is, ha 2007. év folyamán rendelkezett jogerős 
működési engedéllyel, de nem részesült normatív hozzájárulásban. 

gb) A hozzájárulás 50%-ára jogosult az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési 
önkormányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) a) pontja szerinti új belépőként – 
2008. év folyamán jogerős működési engedéllyel a Szoctv. 65/C. §-a alapján és a külön 
jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint tart fenn támogató szolgálatot. 

A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti meg. 

h) Közösségi ellátások 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 6 000 000 forint/szolgálat 

ha) A hozzájárulást igényelheti az e normatív hozzájárulásban 2007. december 
hónapban részesült, 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, 
amely a Szoctv. 65/A. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai követelmények 
szerint biztosítja a közösségi ellátásokat, továbbá az a megyei önkormányzat, amely a 
kötelező feladata ellátása érdekében működtetett pszichiátriai, szenvedélybetegeket 
ellátó intézményének keretében nyújt közösségi ellátást. 

hb) A hozzájárulás 50%-ára jogosult az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési 
önkormányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) a) pontja szerinti új belépőként – 
2008. év folyamán jogerős működési engedély alapján a Szoctv. 65/A. §-a és a külön 
jogszabályban foglalt szakmai követelmények szerint biztosítja a közösségi ellátásokat. 

A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti meg. 

i) Utcai szociális munka 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 5 000 000 forint/szolgálat 

ia) A hozzájárulást igényelheti az e normatív hozzájárulásban 2007. december 
hónapban részesült, 50 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, 
amely a Szoctv. 65/E. §-ában meghatározott utcai szociális munkát a külön 
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. 

ib) A hozzájárulás 50%-ára jogosult az az 50 000-nél nagyobb lakosságszámú 
települési önkormányzat, amely – a Kiegészítő szabályok 5. B) a) pontja szerinti új 
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belépőként – 2008. év folyamán jogerős működési engedély alapján a Szoctv. 
65/E. §-ában meghatározott utcai szociális munkát a külön jogszabályban foglalt 
szakmai szabályoknak megfelelően működteti. 

A hozzájárulás az önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálatok száma alapján illeti meg. 

j) Időskorúak nappali intézményi ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 150 000 forint/fő 

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 
65/F. §-a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően 
időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A hozzájárulás az 
önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta 
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő 
intézmények a 6, illetve 7 nap alapulvételével – osztva 252-vel. Nem vehetők figyelembe a 
kizárólag étkezésben részesülők. 

k) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 220 000 forint/fő 

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a 
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően pszichiátriai és 
szenvedélybetegek, hajléktalanok számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 

A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján 
naponta összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő 
intézmények a 6, illetve 7 nap alapulvételével – osztva 252-vel. Nem vehetők figyelembe 
a kizárólag étkezésben részesülők. 

A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben az elszámolás alapja a külön 
jogszabályban meghatározott eseménynapló alapján számított létszám, amely naponként 
nem lehet több a működési engedélyben szereplő férőhelyszám háromszorosánál. 

l) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 465 100 forint/fő 

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben 
szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint 
fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. 
A demens személyek nappali intézményében a hozzájárulás igénybevételének feltétele, 
hogy az ellátásban részesülő személy rendelkezzen az Országos Rehabilitációs és 
Szociális Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által 
befogadott demencia centrum demencia kórképet megállapító szakvéleményével. 

A hozzájárulás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. 
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Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta 
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő 
intézmények a 6, illetve 7 nap alapulvételével – osztva 252-vel. Nem vehetők figyelembe a 
kizárólag étkezésben részesülők. 

m) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes 
étkeztetése 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 000 forint/fő 

A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott fogyatékos 
személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek után, akik számára a fenntartó 
a Gyvt. 148. §-ának (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj 
kedvezményt, vagy ingyenes étkeztetést biztosít. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, 
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta 
összesített ellátottak száma – a heti 6, illetve heti 7 napos nyitvatartással működő 
intézmények a 6, illetve 7 nap alapulvételével – osztva 252-vel. Nem vehetők figyelembe a 
kizárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan hosszabb ideig távolmaradók. 

12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 

a) Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás 

aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 950 000 forint/fő 

A hozzájárulás a megyei/fővárosi önkormányzat, megyei jogú város önkormányzata 
által fenntartott, különleges, illetve speciális ellátást nyújtó, a Gyvt. vagy a Szoctv. 
hatálya alá tartozó intézményekben ellátott, gyámhatósági határozattal átmeneti 
vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenesen elhelyezett 0–17 éves gyermekek 
után vehető igénybe, akik a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a 
gyámhatóság határozata alapján a Gyvt. 53. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti 
különleges, illetve b) pontja szerinti speciális ellátásban részesülnek. 

A hozzájárulás igénybevételének megalapozásához a kora miatt különleges ellátást 
igénylő gyermek esetében a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye 
nem szükséges. 

ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos 
intézményi ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 800 000 forint/fő 

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a 
pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi 
és halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát és rehabilitációs 
intézményét intézményenként legalább 10 férőhellyel – ideértve a Szoctv. 
112. §-ának (8) bekezdésében meghatározott külső férőhelyeket is – tartják fenn. 

A hozzájárulásra jogosultak továbbá azok a helyi önkormányzatok, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ában rögzítetteknek megfelelő lakóotthont üzemeltetnek. 
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A 16–35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények 
esetében a támogatás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: 
OEP) finanszírozással együtt is igénybe vehető. 

ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 800 000 forint/fő 

A hozzájárulást igénybe vehetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Szoctv.-
ben szabályozott módon az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet, 
vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum 
demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező demens 
betegek ellátását biztosítják.  

Az e pont szerinti hozzájárulás vehető igénybe az idősek bentlakásos intézményében 
és az emelt színvonalú férőhelyen ellátott, az Országos Rehabilitációs és Szociális 
Szakértői Intézet, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott 
demencia centrum demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével 
rendelkező demens betegek után is. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az éves becsült gondozási napok 
száma osztva 366-tal, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó 
nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 366-tal. 

b) Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás 

ba) Otthont nyújtó ellátás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 820 000 forint/fő 

A hozzájárulást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó megyei/fővárosi 
önkormányzat, megyei jogú város önkormányzata veheti igénybe azok után a  
– gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes 
hatállyal elhelyezett – 0–17 éves gyermekek után, akik az általa fenntartott, Gyvt. 
53. §-a szerint otthont nyújtó ellátást biztosító intézményben vagy hagyományos 
nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre, és nem minősítették őket különleges vagy 
speciális szükségletűnek. 

bb) Utógondozói ellátás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 680 000 forint/fő 

Ez a hozzájárulás vehető igénybe az önkormányzat által – gyámhivatal határozata 
alapján – a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátásban részesített 18–24 éves 
korú fiatal felnőtt után. 

bc) Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti 
elhelyezést nyújtó szociális intézményekben 

bca) Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon időskorúak ápoló-gondozó otthonát a  
Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak fenn. 
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bcaa) FAJLAGOS ÖSSZEG: 700 000 forint/fő 

A hozzájárulás a helyi önkormányzatot azon ellátottak után illeti meg, akikre 
tekintettel 2007. december hónapban normatív hozzájárulásban részesült. 

bcab) FAJLAGOS ÖSSZEG: 785 000 forint/fő 

A hozzájárulás a helyi önkormányzatot azon új – a Szoctv. 68. §-ában 
meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező – ellátottak után illeti 
meg, akikre tekintettel 2007. decemberében normatív hozzájárulásban nem 
részesült, és akiknek a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított jövedelme 
a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg. 

bcac) FAJLAGOS ÖSSZEG: 700 000 forint/fő 

A hozzájárulás a helyi önkormányzatot azon új – a Szoctv. 68. §-ában 
meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező – ellátottak után illeti 
meg, akikre tekintettel 2007. decemberében normatív hozzájárulásban nem 
részesült, és akiknek a Szoctv. 119/C. §-a alapján megállapított jövedelme 
a nyugdíjminimum 150%-át meghaladja. 

bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni 
ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 700 000 forint/fő 

A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve 
a rehabilitációs intézményt), továbbá időskorúak, pszichiátriai és 
szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító 
intézményt tartanak fenn. Igénybe vehetik a hozzájárulást azok a helyi 
önkormányzatok is, amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek és 
családok átmeneti gondozását biztosító intézményt tartanak fenn, és/vagy az 
átmeneti gondozás biztosítására helyettes szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli 
megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység folytatására működési 
engedélyt kaptak, illetve a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes 
szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 
szerinti önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján. 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott 
időszakhoz kötődően folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra 
elhelyezést biztosító intézmények: gyermekek, családok átmeneti otthona, 
helyettes szülő, továbbá időskorúak, fogyatékosok, pszichiátriai és 
szenvedélybetegek gondozóháza, otthonháza. 

A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után 
a 13. pont, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok 
bentlakásos intézményeiben ellátottak után a 12. ab) pont jogosultsága szerinti 
normatív hozzájárulás illeti meg a helyi önkormányzatot. 

A hozzájárulásból támogatás biztosítható a családok átmeneti otthonából év 
közben kikerülők otthontalanságának megszüntetéséhez. 
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Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves 
becsült gondozási napjainak száma osztva 366-tal, elszámolásnál az ellátottak gondozási 
napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 
366-tal. 

c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 560 000 forint/fő 

A hozzájárulás az időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthonaiban a Szoctv. 117/B. §-a 
alapján emelt színvonalú körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, 2007. december 
31-én a működési engedélyben meghatározott férőhelyen gondozott – a 12. ac) pont 
szerint súlyos demens betegnek nem minősülő – ellátottak után illeti meg az 
önkormányzatot. 

A hozzájárulás fajlagos összege az igénybevételi feltételek mértéke szerint 
differenciálódik. Amennyiben az intézményben az emelt színvonalú férőhelyekre 
megállapított személyi térítési díjak éves összegének átlaga 

ca) 520 000 és 600 000 forint között van, akkor 560 000 forint alap-hozzájárulás 
illeti meg a fenntartót, 

cb) nem éri el az 520 000 forintot, akkor a térítési díj minden 1 000 forintnyi 
csökkenése után az alap-hozzájárulás 800 forinttal nő, de legfeljebb 700 000 forint, 

cc) ha 600 000 forint felett van, akkor a térítési díj minden 1 000 forintnyi 
emelkedése után az alap-hozzájárulás 700 forinttal csökken. 

Azon intézmények esetében, amelyek 2007. október 31-én működési engedéllyel 
rendelkeznek, a 2007. október 31-én hatályos éves személyi térítési díj alapján kell a 
hozzájárulás összegét megállapítani. Azon intézmények esetében, amelyek 
2007. november 1-je és 2007. december 31-e között szerzik meg a működési engedélyt, a 
működés megkezdésének hónapja utolsó napjáig felvett létszámra számított éves szintű 
személyi térítési díjak alapján kell a hozzájárulás összegét megállapítani. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves 
becsült gondozási napjainak száma osztva 366-tal, elszámolásnál az ellátottak gondozási 
napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 
366-tal. 

13. Hajléktalanok átmeneti intézményei 

a) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 525 000 forint/férőhely 

A hozzájárulást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben 
szabályozott módon átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok 
részére. A hozzájárulás a helyi önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti intézményében 
működő férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi ellátás előtti és utáni 
gondozását szolgáló olyan férőhelyek alapján illeti meg, amelyeket az OEP is 
finanszíroz. 

A hozzájárulásból támogatás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményből 
kikerülő hajléktalan személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez. 
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A férőhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre 
álló férőhelyek éves becsült összege osztva 366-tal, elszámolásnál a gondozási napokon 
rendelkezésre álló férőhelyek éves összege osztva 366-tal. 

b) Bázis-szállás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 forint/férőhely/nap 

A hozzájárulást a Szoctv.-ben meghatározott szolgáltatás után igényelheti a külön 
jogszabályban meghatározott szakmai feltételek szerint létrehozott bázis-szállást 
időszakosan működtető önkormányzat. 

A hozzájárulás a 30 ezernél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatot a 
működtetett és külön jogszabályban meghatározott módon dokumentáltan igénybe vett 
bázis-szállás férőhelyek alapján illeti meg. 

A normatív hozzájárulás igénylése utólagosan, az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (7) bekezdése szerinti elszámolás 
keretében történik. 

14. Gyermekek napközbeni ellátása 

a) Bölcsődei ellátás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 547 000 forint/fő 

A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos 
és/vagy hetes) bölcsődében ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe. 

Ha az önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsődét is üzemeltet, 
akkor az ellátásban részesülő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni. 

A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés 
térítési díjának normatív alapon történő mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is. 

A bölcsődében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Közokt. tv.) 30. §-ának (1) bekezdése alapján korai fejlesztésben és gondozásban, illetve 
a Közokt. tv. 30. §-ának (6) bekezdése alapján fejlesztő felkészítésben részesülő gyermek 
után az önkormányzat e hozzájáruláson túlmenően igénybe veheti a 16.2.2. és a 
16.2.3. pont szerinti hozzájárulást. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának 
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 252-vel, 
elszámoláskor a bölcsődék havi jelentőlapja szerinti, naponta ténylegesen ellátás-
ban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 
252-vel. 

b) Családi napközi ellátás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 250 000 forint/fő 

A hozzájárulás a Gyvt. 43. §-a alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott 
családi napköziben ellátott beíratott gyermekek után vehető igénybe legfeljebb 14 éves korig. 

A hozzájárulás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés 
térítési díjának normatív alapon történő mérsékléséhez kapcsolódó támogatást is. 
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Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának 
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 252-vel, 
elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő 
gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 252-vel. 

c) Ingyenes intézményi étkeztetés 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 50 000 forint/fő 

A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett, a helyi önkormányzat által fenntartott (napos 
és/vagy hetes) bölcsődében ellátott azon gyermekek után vehető igénybe, akik a Gyvt. 
148. §-a (5) bekezdésének a) pontja alapján ingyenes bölcsődei étkeztetésben 
részesülnek. 

Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának 
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 252-vel, 
elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő 
gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 252-vel. 

15. Közoktatási alap-hozzájárulás 
(az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz, a szakképzés elméleti képzéshez, alapfokú 
művészetoktatáshoz, kollégiumi neveléshez, általános iskolai napközi otthoni, 
tanulószobai, iskolaotthonos oktatáshoz) 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 550 000 forint/teljesítmény-mutató/év 
 a 2008/2009. nevelési évre, tanévre 

− 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
− 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 

A hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai nevelésben, az 
általános iskolában, középiskolában, a szakiskola 9–10. évfolyamán oktatásban, továbbá a 
szakképzés keretében elméleti képzésben, az alapfokú művészetoktatásban, a napközi vagy 
tanulószobai foglalkoztatásban, iskolaotthonos nevelésben, oktatásban részt vevő, valamint a 
kollégiumban, externátusban elhelyezett gyermekek, tanulók után jár a 2008/2009. nevelési 
évre, tanévre a következő feltételek szerint: 

a) Az óvodában nevelésben részesülő azon gyermekek után, beleértve a sajátos nevelési 
igényű gyermekeket is, akik 2008. december 31-éig a harmadik életévüket betöltik és a 
2008/2009. nevelési évben legalább december 31-éig az óvodai nevelést igénybe veszik. 
Nem igényelhető hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket a 2008. év 
szeptember 1-jéig betöltik, kivéve, ha a Közokt. tv. 24. §-ának (5) bekezdése alapján a 
gyermekek óvodai nevelése meghosszabbítható. 

b) Az általános iskola 1–8. évfolyamos tanulói után, beleértve a sajátos nevelési igényű 
és fejlesztő iskolai oktatásban részt vevő tanulókat, továbbá a nyolc évfolyamos 
gimnázium 5–8. és a hat évfolyamos gimnázium 7–8. évfolyamára járó tanulókat, 
valamint a párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola és szakközépiskola  
5–8. évfolyamára járó tanulókat is, ha e tanulók a központi program alapján az 5., illetve 
a 7. évfolyamtól kezdődően – a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának 
(8) bekezdése szerint – ugyanabban az iskolában egyidejűleg sajátítják el az általános 
műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, valamint a művészeti szakképesítés 
megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit. 
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c) A középiskola (a gimnázium és szakközépiskola) 9–12. – a Közokt. tv. 28. §-ának 
(4) bekezdésében, illetve 29. §-ának (2) és (8) bekezdésében meghatározott esetben a  
9–13. – évfolyamára járó, a szakiskolában – a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése 
szerint – szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevő, tíz vagy húsz hónapig tartó 
9. évfolyamos, továbbá a 27. §-ának (1) bekezdése figyelembevételével a  
9–10. évfolyamokra járó tanulók után, beleértve 

– a sajátos nevelési igényű tanulókat, 

– a művészeti szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató 
szakiskola és szakközépiskola évfolyamaira járó tanulókat is, ha a tanulók a 
központi program alapján – a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának 
(8) bekezdése szerint – ugyanabban az iskolában egyidejűleg sajátítják el az 
általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, valamint a művészeti 
szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit, 

– azokat a szakiskolai, középiskolai tanulókat, akik számára – a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
[a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet] 39/I. §-a alapján – a 
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében 
szervezik meg az oktatást, nevelést, 

– azon 9. előkészítő osztályba járó középiskolai tanulókat is, akik számára – a 
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a alapján – a Hátrányos Helyzetű Tanulók 
Arany János Kollégiumi Programja keretében szervezik meg az oktatást, nevelést. 

d) A szakközépiskolában, szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő 
szakiskolában) – a Közokt. tv., valamint a szakképzésről szóló 1993. évi 
LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) rendelkezéseinek megfelelően – 
a szakképzési évfolyamokon szervezett szakmai elméleti képzésben részt vevő tanulók 
után – beleértve a sajátos nevelési igényű tanulókat is – az első szakképesítésnek 
minősülő szakképesítés megszerzésére történő felkészítéshez. Első szakképzésben 
résztvevőnek minősül az a tanuló is, aki már rész-szakképesítést szerzett. A Közokt. tv. 
114. §-ának (2) bekezdése alá tartozó tanulók esetében a második, illetve további 
szakképzésben részt vevő tanuló után is jár e hozzájárulás. 

e) Az alapfokú művészetoktatási intézmény zeneművészeti ágán az alapfokú művészetoktatás 
követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 
27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben [a továbbiakban: 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet] 
meghatározott egyéni foglalkozás keretében történő oktatásban részt vevő tanulók, illetve a 
képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágán tanulók, valamint a 
zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban részt vevő tanulók létszáma után. 
Az alapfokú művészetoktatási intézménybe beírt és a foglalkozásokon részt vevő tanuló csak 
egy jogcímen vehető figyelembe, abban az esetben is, ha több tanszakon, illetve több 
művészeti ágban, vagy több alapfokú művészetoktatási intézményben részesül művészeti 
képzésben. A tanulót azon a jogcímen kell figyelembe venni, amelyik tanszakra a térítési 
díjfizetési kötelezettséget választotta, és a választott képzés keretében számára legalább heti 
négy foglalkozást biztosítanak. A több tanszakon biztosított foglalkozások száma nem vonható 
össze. 
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f) A kollégiumi, externátusi nevelésben, ellátásban részesülő, – a Közokt. tv. 53. §-ának 
(7)–(9) bekezdése alapján szervezett – iskolai rendszerű nappali oktatásban részt vevő 
tanuló után, beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat, továbbá az 
Arany János középiskolai, vagy szakiskolai és középiskolai programban résztvevőket is. 
Ez a hozzájárulás jár a nappali oktatásban még nem részesülő gyermek után is, ha a 
kollégium az alapító okirata szerint többcélú intézményként működik, és az óvodai 
nevelés keretében legalább a hét munkanapjain – szükség szerint hétvégén is – 
folyamatosan, megszakítás nélkül biztosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását. 

Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a tanuló 
részére férőhely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani. További feltétel, 
hogy a lakhatási költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó önkormányzat vállalja. 
Nem igényelhető a hozzájárulás a – Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
685. §-ának b) pontjában meghatározott – közeli hozzátartozóknál lakó tanuló után. 

g) Az általános iskolában, a nyolc évfolyamos gimnázium 5–8. évfolyamán, a hat 
évfolyamos gimnázium 7–8. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 
után, akik számára a Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdése szerinti időkeretekben szervezett 
napközis vagy tanulószobai foglalkozást, illetve a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/C. §-
ának megfelelően szervezett egész napos iskolaotthonos oktatást, nevelést biztosítanak. 

Az a)–d) pont alatti hozzájárulás egy gyermek/tanuló után csak egy jogcímen vehető igénybe. 
Az a)–d) pontokhoz kapcsolódó hozzájárulás mellett az e)–g) pontok szerinti hozzájárulások 
az ott meghatározott feltételekkel járnak. 

Az a)–g) pont alatt figyelembe vehető gyermek/tanuló létszám alapján a Közokt. tv.-ben 
meghatározott oktatás-szervezési paraméterek alkalmazásával számított teljesítmény-
mutatóhoz kapcsolódik a hozzájárulás. A teljesítmény-mutató számítási eljárása a következő: 

az óvodai 1–2. nevelési évek, 
az iskolai 1–2., 5–6., 9–10. évfolyamok és 
az első-második szakképzési évfolyamok,  
az alapfokú művészetoktatási intézmény 

előképző, alapképző és továbbképző 
évfolyamok, a kollégiumi csoportok, 

napközi, tanulószobai csoportok, 
az iskolaotthonos oktatásban 
az 1–2. évfolyamok esetében 

az óvodai 3. nevelési év, 
az iskolai 3–4., 7–8., 11–13. évfolyamok 

és a harmadik, illetve további 
szakképzési évfolyamok, 

a 3–4. évfolyamos iskolaotthonos osztályok 
esetében 

Tm1 = (T / O1) × Teh Tm2 = (T / O2) × Teh 

 

Ahol: 

Tm1, Tm2 = adott nevelési évekre, évfolyam-csoportra, kollégiumi csoportra számított 
teljesítmény-mutató egy tizedesre kerekítve, 

 T = adott nevelési évre szervezett csoport, iskolai évfolyam-csoport, 
kollégiumi csoport összes gyermek/tanulólétszáma egész főre kerekítve, 
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 O1 = az 1–2. óvodai nevelési évek, továbbá az 1–2., az 5–6., a  
9–10. évfolyamok és az első-második szakképzési évfolyam esetében az 
évfolyam-csoportra meghatározott csoport/osztály átlaglétszám, az 
alapfokú művészeti képzés zeneművészeti ágára és egyéb művészeti 
ágára, a kollégiumi csoportokra, valamint az általános iskolai 
napközi/tanulószobai, illetve az 1–2. évfolyamon az iskolaotthonos 
foglalkoztatásra évfolyam-csoportonként meghatározott csoport 
átlaglétszám, 

 O2 = az óvodában a 3. óvodai nevelési évre, az iskolában a 3–4., a 7–8., a  
11–13. évfolyamok és a harmadik, illetve további szakképzési 
évfolyamok esetében az évfolyam-csoportra, valamint az általános iskola 
3–4. évfolyamán az iskolaotthonos  foglalkoztatásra meghatározott 
csoport/osztály átlaglétszám, 

 Teh = tanítási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz 
− a Közokt. tv.-ben az évfolyam-csoportra meghatározott heti óvodai 

nevelési, illetve heti tanulói foglalkoztatási időkeretre, továbbá az 
alapfokú művészetoktatás, a kollégiumi csoport-foglalkozások, a 
napközis/tanulószobai vagy iskolaotthonos foglalkoztatás 
szervezési időkereteire épülő, elismert időkeret (tanórában), és 

− a Közokt. tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám 
hányadosa 

− korrigálva az intézménytípus-együtthatóval. 

A gyermek, tanuló létszámok meghatározásánál nem alkalmazható a Közokt tv. 3. számú 
melléklete II. Az osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3. pontjában foglalt, a 
csoportok szervezéséhez előírt létszám-számítás. 

A teljesítmény-mutató számításánál figyelembe vehető paramétereket a Kiegészítő szabályok 
10. f) pontja tartalmazza. 

16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 

16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 

16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9–10. év-
folyamán 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 40 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 

− 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
− 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 

A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott szakiskolában, illetve 
szakközépiskolában a 9–10. évfolyamon folyó és a nappali oktatás munkarendje szerint 
szervezett gyakorlati oktatásban részt vevő tanulók után veheti igénybe a Közokt. tv. 
27. §-a szerint a szakiskolákban a pályaorientáció és a gyakorlati oktatás, a 
szakközépiskolákban a pedagógiai programban meghatározott – a Közokt. tv. 29. §-ának 
(1) bekezdése szerinti – szakmai orientációs gyakorlati oktatás legfeljebb 12 fős 
csoportban és legalább heti négy órában történő megszervezéséhez. 
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16.1.2. Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 112 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 

− 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
− 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott 
szakközépiskolában, szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő 
szakiskolában) – a Közokt. tv. és a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően – 
szervezett szakképzésben, szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanulók után az első 
szakképesítésnek minősülő szakképesítés megszerzésére történő felkészítéshez. Első 
szakképzésben résztvevőnek minősül az a tanuló is, aki már rész-szakképesítést szerzett. 
A Közokt. tv. 114. §-ának (2) bekezdése alá tartozó tanulók esetében a második, illetve 
további szakképesítésekhez kapcsolódó szakmai gyakorlati képzésben, részt vevő 
tanulók után is jár e hozzájárulás. 

A hozzájárulás igénylési feltételei: 

a) a hozzájárulást az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerint egyéves 
képzési idejű szakképzésben valamennyi, a kettő és fél, illetve hároméves képzési 
idejű szakképzésben a második szakképzési évfolyamon, valamint a speciális 
szakiskola, a készségfejlesztő speciális szakiskola szakképzési évfolyamain – nem 
OKJ képzés esetében is – az életkezdéshez, a munkába álláshoz szükséges ismeretek 
átadását szolgáló képzés esetén a Közokt. tv. 27. §-ának (10) bekezdése szerinti, 
mindkét szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben, központi képzőhelyen, 
vagy más költségvetési szervnél szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanuló után, 

b) a hozzájárulás 140%-át az első szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben, 
központi képzőhelyen, vagy más költségvetési szervnél szervezett szakmai gyakorlati 
képzésben részt vevő tanulók után, ha az OKJ szerint egyévesnél hosszabb a képzési 
idő, 

c) a hozzájárulás 60%-át az utolsó szakképzési évfolyamon az iskolai tanműhelyben, 
központi képzőhelyen, vagy más költségvetési szervnél szervezett szakmai gyakorlati 
képzések esetében, ha az OKJ szerint egyévesnél hosszabb a képzési idő, 

d) a hozzájárulás 20%-át a tanulószerződés alapján nem a helyi önkormányzat által 
fenntartott létesítményben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevő azon 
tanuló után, akivel a szakképzési törvény 27. §-a alapján tanulószerződést kötöttek. 
Nem igényelhető további normatíva a tanulószerződés alapján gyakorlati képzésben 
részt vevő tanuló után, akkor sem, ha a gazdálkodó szervezet kötelezettségeit a 
szakképzési törvény 28. §-ának (2) bekezdése alapján a szakképző iskola átvállalja. 

Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe a 
Kiegészítő szabályok 10. g) pontjában a létszám-számításra vonatkozó előírások szerint. 
A létszám számításánál csak az önkormányzati fenntartásban költségvetési szervként 
működtetett központi képzőhelyeken tanulók vehetők figyelembe. 
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Nem igényelhető ez a hozzájárulás 
− a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerinti 

párhuzamos művészeti képzésben részt vevő tanulók után, 
− a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatásban részt vevő, 

tíz, vagy húsz hónapig tartó 9. évfolyamos tanulók után, 
− a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-a alapján a Hátrányos Helyzetű 

Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében szervezett szakiskolai 
oktatásban részt vevő tanulók után. 

16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 

16.2.1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás az óvodában és az 
iskolában 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 240 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 

− 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
− 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, az 
általános iskola 1–8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5–8. és a hat évfolyamos 
gimnázium 7–8. évfolyamán, a középiskolában, szakiskolában és szakképző 
intézményben, az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság (a továbbiakban: 
rehabilitációs bizottság) szakvéleménye alapján nappali rendszerű iskolai oktatásban, 
gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, oktatásban részt vevő gyermekek, 
tanulók után. 
Ez a hozzájárulás jár azok után a nappali rendszerű iskolai oktatatásban részesülő sajátos 
nevelési igényű tanulók, továbbá óvodai nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű 
gyermekek után is, akik kollégiumban elhelyezésben, nevelésben, ellátásban részesülnek. 
A hozzájárulás igénylési feltételei: 

a) A hozzájárulás azon sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után jár, akik 
tanulmányi kötelezettségüket a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
magántanulóként teljesítik, valamint azok után a nem sajátos nevelési igényű, de – a 
magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében meghatározott – orvosi 
igazolás alapján tanulmányaikat magántanulóként folytató gyermekek, tanulók után, 
akik részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. 
b) A hozzájárulás 60%-a jár azon tanulók után, akik esetében a rehabilitációs bizottság 
a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 
14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet [a továbbiakban: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet] 
17. §-ának (3) bekezdése alapján megállapította, hogy az áthelyezés indokoltsága 
(a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a 2008/2009. tanévet, illetve a 
2007/2008. tanévtől visszahelyezett tanuló a 2008/2009. tanévet is a kötelező felvételt 
biztosító vagy a választott általános iskolában kezdte meg, feltéve, ha az áthelyezés 
(tan)évében az oktatási és kulturális miniszter által kiadott pedagógiai rendszer szerint 
szervezik meg az oktatását. Ez a hozzájárulás jár azon tanulók után is, akiknek 
folyamatos figyelemmel kísérését a rehabilitációs bizottság – a 
14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 13. §-ának (5)–(7) bekezdése alapján – rendelte el. A 
hozzájárulás kizárólag a visszahelyezéstől számított második tanév végéig igényelhető. 
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c) A hozzájárulás 160%-a jár a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, 
autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után. 

d) A hozzájárulás 80%-a jár a beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a 
megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra 
visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók után. 

e) A hozzájárulás 60%-a jár a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos 
nevelési igényű tanulók után. 

16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 240 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 

− 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
− 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat a rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján otthoni ellátásban, vagy közoktatási, illetve nem közoktatási 
intézményben – bölcsőde, fogyatékosok ápoló-gondozó otthona, gyermekotthon, 
szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény – 
szervezett korai fejlesztésben és gondozásban részt vevő gyermek után, ha a feladat 
ellátásáról a Közokt. tv.-ben, valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 8. §-ában 
foglalt követelményeknek megfelelően gondoskodik. E hozzájárulás mellett a 
közoktatási célú hozzájárulások közül – a 17. jogcím kivételével – más nem igényelhető. 

16.2.3. Fejlesztő felkészítés 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 325 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 

− 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
− 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az illetékes rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye alapján otthoni ellátásban, vagy közoktatási, illetve nem közoktatási 
– bölcsőde, fogyatékosok ápoló-gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs 
intézménye, fogyatékosok nappali intézménye – intézményben szervezett fejlesztő 
felkészítésben (képzési kötelezettség) részt vevő gyermekek után, ha a feladat ellátásáról 
a Közokt. tv.-ben, valamint a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 9. §-ában foglalt 
követelményeknek megfelelően gondoskodik. E hozzájárulás mellett a közoktatási célú 
hozzájárulások közül – a 17. jogcím kivételével – más nem igényelhető. 

A 16.2. pont alatti kiegészítő hozzájárulások az óvodai, iskolai nevelésben, oktatásban 
résztvevők után egy jogcímen járnak és függetlenül attól, hogy a gyermeket, illetve a 
tanulót a többi gyermektől, tanulótól elkülönítve külön óvodai csoportban, illetve külön 
iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval együtt egy óvodai csoportban, 
illetve egy iskolai osztályban nevelik és oktatják. A 16.2.1. pont alatti sajátos nevelési 
igényű, nappali rendszerű iskolai oktatásban, továbbá óvodai nevelésben részt vevő 
tanulók/gyermekek után, akik kollégiumi nevelésben, ellátásban is részesülnek ez utóbbi 
jogcímen is igényelhető hozzájárulás fenti feltételek szerint. 
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16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi 
oktatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 45 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 

− 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
− 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott 

− óvodában azon nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek után, akiknek 
anyanyelvű és kétnyelvű óvodai nevelését a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai 
nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve 
kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet (a továbbiakban: kisebbségi 
oktatás irányelve) szerinti nevelési program alapján biztosítja, 

− iskolában azon nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő tanulók után, akiknek a nyelvoktató iskolai nevelését, 
oktatását (ideértve a romani és a beás nyelveket is) a kisebbségi oktatás irányelve 
figyelembevételével készült helyi tanterv alapján biztosítja, 

− iskolában azon nappali rendszerű oktatásban résztvevőnek minősülő tanulók után, akiknek 
– a Közokt. tv. 86. §-ának (6) bekezdése alapján – kiegészítő kisebbségi oktatást biztosít a 
kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv szerint. 

A kisebbségi óvodai nevelés és iskolai oktatás irányelve szerint kizárólag magyar nyelven 
folyó roma kisebbségi óvodai nevelés, nappali rendszerű iskolai nevelés-oktatás esetén a 
kisebbségi oktatás irányelve szerint szervezett programban részt vevő gyermekek, tanulók 
számát az igényjogosultság számításánál el kell osztani 2-vel. 

Az e pont alatti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen igényelhetők, 
továbbá e mellett nem igényelhető a 16.4. pont szerinti hozzájárulás. E hozzájárulások 
igénylésénél figyelembe kell venni a Kiegészítő szabályok 10. j) pontjában foglalt további 
együttes feltételeket is. 

16.4. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 71 500 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 

− 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
− 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott iskolában, nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő azon tanuló után, akinek 

− nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási 
nyelvű oktatás) szervezi meg az oktatást a kisebbségi oktatás irányelve 
figyelembevételével készült helyi tanterv alapján, vagy 

− két tanítási nyelven (két tanítási nyelvű oktatás) szervezi meg az oktatást, azokon az 
évfolyamokon, amelyeken a helyi tanterv alkalmazása kötelező, illetve választható, ott 
a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve szerint készült helyi tanterv 
alkalmazásával, vagy 
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− a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdése, illetve a 29. §-ának (2) bekezdése alapján 
készült helyi pedagógiai program, illetve a helyi tanterv alapján nyelvi előkészítő 
évfolyamon biztosítja az oktatást. 

Az e pont szerinti hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehetők 
igénybe, továbbá e mellett nem igényelhető az 16.3. pont szerinti hozzájárulás. 

16.5. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása 

16.5.1. Pedagógiai programok támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 240 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 

− 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
− 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 

A hozzájárulást a helyi önkormányzat igényelheti az általa fenntartott intézményben a 
következők szerint: 

a) a hozzájárulást a párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola és 
szakközépiskola 5–12. évfolyamára, illetve a Közokt. tv. 29. §-ának (2) és 
(8) bekezdésében meghatározottak szerint a 13. évfolyamára járó tanulók után, ha a 
tanuló a központi program alapján az 5., a 7. és 9. évfolyamtól kezdődően – a 
Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint – ugyanabban 
az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai 
szakasz, valamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai 
szakasz követelményeit. E hozzájárulás mellett a 16.1. pont alatti kiegészítő 
hozzájárulások nem vehetők igénybe. 

b) a hozzájárulás 150%-át a középiskolai, szakiskolai tanulók után, ha számukra – a 
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-a, vagy 39/H. §-a alapján – a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, illetve ha a 9. előkészítő 
osztályba járó középiskolai tanulóknak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Kollégiumi Programja keretében szervezik meg a nevelést, oktatást, 

c) a hozzájárulás 200%-át a kollégiumban elhelyezett középiskolai tanulók után, akik 
számára – a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §-a alapján – a Hátrányos Helyzetű 
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében szervezik meg a nevelést, 
oktatást, 

d) a hozzájárulás 300%-át a kollégiumban elhelyezett középiskolai, illetve a szakiskola 
9. évfolyamára járó tanulók után, akik számára – a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
39/H. §-a alapján – a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja 
keretében szervezik meg a nevelést, oktatást. 

Az a)–b) pont szerinti hozzájárulás mellett egy tanuló után a c), vagy d) jogcímen is jár a 
hozzájárulás. 
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16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása 
a) Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 51 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 
− 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
− 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 

A hozzájárulást a 15. e) pont alatti igényjogosultsági feltételek figyelembevételével – a 
27/1998. (VI. 10.) MKM rendeletben meghatározott egyéni foglalkozás keretében 
történő oktatáshoz – azon alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói után 
igényelhetik az intézményt fenntartó helyi önkormányzatok, amelyek a közoktatás 
minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 10–14/F. §-ában meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú 
művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási 
intézmény” címet megszerezték. 
b) Minősített alapfokú művészeti oktatás a képző- és iparművészeti, a táncművészeti, a 
szín- és bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos 
zeneoktatásban 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 20 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 
− 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
− 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 

A hozzájárulást a 15. e) pont alatti igényjogosultsági feltételek figyelembevételével az 
alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és 
bábművészeti ágán, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos 
zeneoktatásban részt vevő azon intézmények tanulóinak létszáma után igényelhetik az 
intézményt fenntartó helyi önkormányzatok, amelyek az R. 10–14/F. §-ában 
meghatározott eljárásban a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagy a 
„Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerezték. 

16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok 
feladatellátásához 

16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 18 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 

− 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
− 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 

A hozzájárulást a középiskolába, szakiskolába – nappali rendszerű középfokú iskolai 
oktatásban részt vevő – bejáró tanulók után a fenntartó 

− települési önkormányzat a lakott külterületéről és a közigazgatási területén 
kívülről bejáró tanuló után, 

− megyei önkormányzat a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye 
közigazgatási területéről bejáró tanuló után, 

− a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok a 
fenntartásukban lévő intézménybe a főváros közigazgatási területén kívüli 
település(ek)ről bejáró tanuló után 

veheti igénybe. 
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Bejáró az a gyermek, tanuló, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye 
nem azonos az intézmény székhelyével, illetve telephelyével. Lakott külterületről 
bejárónak a hozzájárulás igénylése szempontjából az a gyermek, tanuló tekinthető, akit a 
fenntartó önkormányzat lakott külterületről szervezett formában szállít az intézménybe. 

A kollégiumi elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén, illetve 
telephelyén nevelésben, oktatásban résztvevők után, továbbá a főváros közigazgatási 
területén lakók után, ha fővárosi székhelyű, illetve telephelyű óvodát, iskolát vesznek 
igénybe, a hozzájárulás nem igényelhető. 

16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók 
támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 45 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 

− 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
− 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 

A hozzájárulást igényelheti az intézményi társulás keretében az intézmény székhelye 
szerinti önkormányzat a társulásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános 
iskolai 1–8. évfolyamos oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók létszáma után. 

a) A 2008. évben alakuló társulások esetén a hozzájárulás az 5–8. évfolyamos tanulók után 
abban az esetben igényelhető, ha a társulásban fenntartott intézmények 5–8. évfolyamain  
– az évfolyam-csoportban együttesen – az osztály átlaglétszám eléri a Közokt. tv. 3. számú 
melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 75%-át. 

b) A már működő társulásoknál a hozzájárulás az 5. évfolyamos tanulók után abban az 
esetben igényelhető, ha a 2008/2009. tanévben az 5. évfolyamon szervezett osztályban 
tanulók esetében az osztály átlaglétszám eléri a Közokt. tv. 3. számú melléklete 
I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 60%-át. Felmenő rendszerben a 
6–8. évfolyamon átlaglétszám elvárás nincs. 

Az a)–b) pont szerinti esetekben az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül lehet hagyni a 
nemzetiségi, kisebbségi oktatásra szervezett osztályokat és alkalmazni kell a Közokt tv. 
3. számú melléklete II. Az osztályok, csoportok szervezése cím alatti 3. pontjában foglaltakat. 

Az igénylés további feltétele az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban 
rögzített közös alapítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény 
költségvetésének közös meghatározása. Az intézményen belül a társulásba járó gyermeknek, 
tanulónak a hozzájárulás szempontjából csak azokon az iskolafokozatokon (1–4., és/vagy  
5–8. évfolyamra szervezett oktatás, és/vagy óvodai nevelés keretében) résztvevőket lehet 
tekinteni, amelyekre az érintett települések a közös feladat-ellátást megszervezték. 

A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár. 

17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 

17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 

a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 000 forint/fő/év 2008. szeptember 1-jétől 
 december 31-éig időarányosan 4 hónapra 
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A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, 
iskolában nappali rendszerű oktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő – a 
15. jogcímen figyelembe vehető – gyermekek, tanulók után, akik számára a fenntartó a 
Gyvt. 148. §-ának (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési-díj 
kedvezményt vagy ingyenes étkeztetést biztosít. 

Egy, a fenti körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a hozzájárulás. 
Ugyanazon gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) oktatás, vagy a kiegészítő 
kisebbségi oktatásban vendégtanulói jogviszony, vagy kollégiumi ellátás esetén – csak 
egy intézménynél vehető figyelembe. 

b) Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
5. évfolyamos általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 16 000 forint/fő/év 

A hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskolában 
nappali rendszerű oktatásban részt vevő gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – a 
15. jogcímen figyelembe vehető – 5. évfolyamos tanulók után, akik számára a fenntartó 
ingyenes étkeztetést biztosít. 

Egy, a fenti körbe tartozó gyermek, tanuló után az a) pont szerinti hozzájárulás mellett 
jár a hozzájárulás. Ugyanazon gyermek, tanuló – művészeti (párhuzamos) oktatás, vagy a 
kiegészítő kisebbségi oktatásban vendégtanulói jogviszony, vagy kollégiumi ellátás 
esetén – csak egy intézménynél vehető figyelembe. 

Az a)–b) jogcímekhez kapcsolódó igényjogosultság számítása a Kiegészítő szabályok 
10. k) pontja szerint történik. 

17.2. Tanulók tankönyvellátásának támogatása 

a) Tanulók ingyenes tankönyvellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 10 000 forint/fő/év 

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat a Közokt. tv. 10. §-ának 
(4) bekezdése, továbbá a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 
8. §-ának (4) bekezdése alapján – az 1–13. évfolyamokon, a szakiskola 9–10. évfolyamán 
és a szakképzési évfolyamokon – nappali rendszerű oktatásban részt vevő, ingyenes 
tankönyvellátásra jogosult iskolai tanulók ingyenes tankönyvellátásához a 
2008/2009. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai állapotra becsült létszáma 
alapján. 

A hozzájárulás egy tanuló után egy jogcímen igényelhető. 

b) Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 000 forint/fő/év 

A hozzájárulást a helyi önkormányzatok a Közokt. tv. 118. §-ának (5) bekezdéséhez 
kapcsolódóan, e melléklet 15. b)–d) pontja alapján figyelembe vehető, iskolai nappali 
rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 2008/2009. tanévi közoktatási statisztikai 
állapotra becsült létszáma alapján igényelhetik. 
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Az a)–b) pontok szerinti hozzájárulással való elszámolás a 2008/2009. tanévi nyitó 
(október 1-jei) tényleges közoktatási statisztikai létszám alapján történik. 

A hozzájárulás folyósítása az Áht. 101. §-ának (7) bekezdése szerint egy összegben, 
augusztus 25-éig történik. 

17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 186 000 forint/fő/év a 2008/2009. tanévre 

− 2008. költségvetési évben időarányosan 4 hónapra, 
− 2009. költségvetési évben időarányosan 8 hónapra. 

A hozzájárulást igénybe veheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben – a 
Közokt. tv. 53. §-ának (7)–(9) bekezdése alapján biztosított – kollégiumi, externátusi 
nevelésben, ellátásban részesülő, nappali rendszerű, a Közokt. tv. szerint szervezett iskolai 
rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után, beleértve a sajátos nevelési igényű tanulót is. 

Ez a hozzájárulás jár a nappali oktatásban még nem részesülő gyermek után is, ha a 
kollégium az alapító okirata szerint többcélú intézményként működik, és az óvodai nevelés 
keretében legalább a hét munkanapjain – szükség szerint hétvégén is – folyamatosan, 
megszakítás nélkül biztosítja az óvodás gyermekek felügyeletét, ellátását. 

Az igénylésnél ezen túl figyelembe kell venni a 15. f)  és a Kiegészítő szabályok 
10. g) pontja alatti további feltételeket is. 

 

Kiegészítő szabályok: 
1. A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a KEKKH adatait a 2007. január 1-jei 
állapot szerint, a települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2007. augusztus 1-jei 
állapot szerint kell figyelembe venni. 

2. Gondozási nap: egy gondozott egy napi intézményi gondozása (különféle ápoló-, gondozó 
otthonokban, átmeneti és nappali szociális intézményekben, valamint az otthont nyújtó 
ellátásban), amely az intézménybe történő felvétellel kezdődik és annak végleges 
elhagyásával fejeződik be. Az ideiglenes távollévők – kórházi ápolás, szabadság – is 
beszámítanak a gondozási napokba. Az intézményi jogviszony – a kórházi és az otthont 
nyújtó ellátást kivéve – egy évi folyamatos távollét esetén megszűnik. 

3. A helyi önkormányzatok kötelező feladatainak a Szoctv. 120–122. §-a, illetve a Gyvt. 
97. §-a szerinti ellátási szerződés keretében történő ellátása esetén a normatív hozzájárulás 
igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény működési engedéllyel rendelkező fenntartója 
jogosult, kivéve a 11. a) pontot, amely jogcímnél – ellátási szerződés esetén is – a települési 
önkormányzat jogosult a normatív hozzájárulásra. 

4. A helyi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások az általuk nyújtott 
11. c)–e), 11. g)–h) jogcím szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, továbbá az általuk 
fenntartott intézményekben a 11. ab–ad), 11. b), 11. j), 11. k), 11. l), 12–14. pontok szerinti 
hozzájárulásokra jogosultak az egyes jogcímekben szereplő feltételek szerint azzal, hogy a 
lakosságszámhoz kapcsolódó feltételt a többcélú kistérségi társulásban e feladat(ok)ban részt 
vevő települések együttesen kell teljesítsék. Többcélú kistérségi társulás 11. ab–ad) pontok 
szerinti hozzájárulásra jogosultsága mellett a társulásban részt vevő települési 
önkormányzat(ok)nak nem jár a 11. aa) pont szerinti hozzájárulás. 
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5. A) A 11. ab)–14. b) pontokban szereplő hozzájárulásokat azok a helyi önkormányzatok, 
többcélú kistérségi társulások vehetik igénybe, amelyek a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a 
szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, illetve a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. 
rendelet szerinti működési engedéllyel rendelkeznek. 

5. B) Az e mellékletben meghatározott támogatások igénybevétele során új belépőnek 
minősül a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény, szolgáltató önkormányzati 
fenntartója 

a) támogató szolgálat, közösségi ellátások, utcai szociális munka esetében, ha a 
szolgáltatásra 2007. december 31-én jogerős működési engedéllyel nem rendelkezik, 

b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében azon ellátottakra vonatkozóan, akikre 
tekintettel 2007. december hónapban normatív hozzájárulásban nem részesült, illetve 
azon ellátottakra vonatkozóan, akikre tekintettel 2007. évben a Magyar Köztársaság 
2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi 
Kvtv.) 3. számú mellékletének 11. eb) pontja alapján részesült hozzájárulásban. 

Nem minősül új belépőnek azon szolgáltatás, ellátott, illetve férőhely, amelyet a  
– 2007. évben normatív hozzájárulásban részesülő – fenntartótól 2008. évben más 
önkormányzat, társulás vagy többcélú kistérségi társulás vesz át. 

5. C) A 11. c) Szociális étkeztetés és a 11. d) Házi segítségnyújtás jogcímek esetében az év 
közben jelentkező többletigényhez kapcsolódó támogatás igénylésére – mind az évközbeni, 
mind az év végi elszámolás többletigényeit illetően – nem az Áht. 64. §-a (5) bekezdése 
b) pontjának és 64. §-a (7) bekezdésének szabályait kell alkalmazni. Az évközi és az év végi 
többletigényhez a XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet 16. cím, 48. alcím, 
2. jogcímcsoport „Szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása” előirányzatból pályázati 
úton lehet támogatást nyerni. 

Többletigénynek az minősül, ha az Áht. 64. §-ának (3) bekezdése szerinti rendeletben 
szereplő előirányzat számításánál figyelembe vett ellátotti létszám nő. Ellátotti létszámon az 
e melléklet 11. ca–cd) jogcímcsoporton, illetve a 11. da–dc) jogcímcsoporton jelentkező 
mutatószámok jogcímcsoportonkénti összegét kell érteni. 

5. D) A támogató szolgáltatáshoz és a közösségi ellátásokhoz 2009. évtől a XXVI. Szociális 
és Munkaügyi Minisztérium fejezetből pályázati úton lehet támogatás nyerni. 

6. A 11–14. b) pontokban szereplő feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásra jogosult 
a székhely önkormányzat abban az esetben, ha a szolgáltatást a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 
8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja. Intézményi társulás 
keretében történő működtetése esetén 

– a jogosultságot a közigazgatási hivatal vezetőjének nyilatkozatával kell igazolni, 
amelynek tartalmaznia kell, hogy a megállapodás törvényes, 
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– a működési engedély egy példányával a társulásban részt vevő valamennyi 
önkormányzatnak rendelkeznie kell. 

Intézményi vagy többcélú kistérségi társulás keretében történő működtetés esetén 

– a 11. a) pont szerinti hozzájárulás összegének számításánál a társult települések 
összlakosságszámát kell figyelembe venni, 

– a 11. ab–ad) pontok szerinti hozzájárulásra jogosultság esetén a társulásban részt vevő 
önkormányzat(ok)nak nem jár a 11. aa) pont szerinti hozzájárulás, 

– a 11. e), 11. gb), 11. h) pontok szerinti hozzájárulások akkor vehetők igénybe, ha a 
társult települések lakosságszáma együttesen meghaladja a 10 000-et, 

– a 11. b) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések 
lakosságszáma együttesen meghaladja a 40 000-et, 

– a 11. i) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések 
lakosságszáma együttesen meghaladja az 50 000-et. 

A 11. ab–ad) jogcímek esetében intézményi társulásnak kell tekinteni, ha a települési 
önkormányzat a többcélú kistérségi társulással kötött megállapodás alapján látja el a feladatot 
a megállapodásban foglalt és a működési engedélyben ellátási területként feltüntetett 
településeken. 

7. A 11. a)–b), 11. f)–i) pontokban szereplő hozzájárulások teljes összege abban az esetben 
jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében működik. 

Töredékévi működtetés esetén a hozzájárulás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, 
illetve megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. 

A 11. a) pontra vonatkozóan: egy lakosra csak egyszer igényelhető a normatív hozzájárulás. 

8. A 12. pontban szereplő, a gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó hozzájárulások 
[12. aa) és 12. ba) jogcímek] igénybevételének sajátos szabályai: 

– A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós 
nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett beutalt gyermek szociális 
intézményi tartós elhelyezése esetén a gyermek számára otthont nyújtó ellátást 
biztosítani köteles helyi önkormányzat a 12. aa) pont szerinti jogosultság alapján járó 
normatív hozzájárulást veheti igénybe, és azt – időarányosan – átadja a gyermeket 
ellátó intézményt fenntartó önkormányzat számára. 

– Amennyiben a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermek bölcsődei ellátásban vagy 
közoktatási szolgáltatásban részesül, akkor az intézményt fenntartó önkormányzat 
jogosult a feladathoz kapcsolódó e melléklet szerinti normatív hozzájárulásoknak a 
17.3. pont kivételével történő igénybevételére is, az ott meghatározott feltételek szerint. 
A 17.3. pont szerinti ellátás esetén az intézményben elhelyezett gyermekek után a 
12. ba) pont szerinti normatív hozzájárulás vehető igénybe. 

– A 12. aa) és 12. ba) pontok szerinti ellátásban részesülők gondozási napok szerinti 
nyilvántartását – elhelyezés-típusonként – a területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
köteles vezetni az ellátást nyújtó intézmények adatszolgáltatása alapján. 

– Ha a bentlakásos és átmeneti intézmény közoktatási feladatot is ellát, akkor a 
fenntartó önkormányzat az intézményen belül oktatott tanulók alapján igénybe veheti 
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a feladatokhoz kapcsolódó e melléklet szerinti közoktatási célú normatív 
hozzájárulásokat és kiegészítő támogatásokat is, az ott meghatározott feltételekkel. 

– Gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményben elhelyezett gyermek lakhelyét 
annak alapján kell megállapítani, hogy az elhelyezését szolgáló épület melyik 
településen van. 

– Az otthont nyújtó ellátás nevelőszülő, illetve gyermekotthon által történő biztosítása 
esetén az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a fenntartó által 
működtetett – a működési engedélyben meghatározott – nevelőszülői, illetve 
gyermekotthoni összférőhelyszám 100%-át. 

Ha a gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermek más önkormányzat által fenntartott 
intézményben szervezett intézményi étkeztetésben részesül, az étkeztetésért a Gyvt.  
146. §-ának (2) bekezdése szerint kell térítési díjat fizetni. 

A hozzájárulást nem vehetik igénybe a helyi önkormányzatok a központi költségvetési szerv 
által fenntartott intézményekben (javítóintézetben, gyermekotthonban, szociális 
intézményben, büntetés-végrehajtási intézetben stb.) és a központi költségvetés által 
finanszírozott humánszolgáltatás keretében ellátottak után. 

9. A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben – kivéve a 
hajléktalanok nappali intézményét – a Szoctv. 92/K. §-ának (5) bekezdése alapján az 
ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a működési engedélyben szereplő 
férőhelyszám 100%-át. 

10. A 15–17. pont alatti normatív hozzájárulásokhoz kapcsolódó kiegészítő és értelmező 
rendelkezések: 

a) A közoktatási célú normatív hozzájárulások igénylési és elszámolási feltételeit 
2008. január 1-jétől augusztus 31-éig, a 2007/2008. nevelési évre, illetve tanévre a 
2007. évi Kvtv. határozza meg. 

b) E jogcímek tartalmazzák a Közokt. tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott 
közoktatási, kötelezően ellátandó szakmai feladatokhoz ezen belül a diáksporthoz, a 
szabadidős programok szervezéséhez, kulturális neveléshez, továbbá egyes pedagógus-
juttatásokhoz a szakkönyvvásárláshoz, a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítéshez, 
a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó hozzájárulást. 

c) Kizárólag olyan, önkormányzat által fenntartott intézményben ellátott, oktatott létszám 
után vehetők igénybe a hozzájárulások, amely intézmény alapító okiratában az 
igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel, sajátos nevelési igényű tanulók 
után akkor, ha 2008. szeptember 1-jéig az alapító okirat meghatározza a fogyatékosság 
típusát is, továbbá amely OM azonosítóval rendelkezik. A 15–17. pont alatti 
hozzájárulások olyan tanulók és alkalmazottak után vehetők igénybe, akik rendelkeznek 
tanulói, illetve pedagógus azonosító-számmal, ide nem értve az óvodai ellátásban, és 
korai fejlesztésben, gondozásban részesülőket. 

d) A hozzájárulások igénybevétele és az elszámolás a megfelelő közoktatási statisztikai 
adatokra és az azt megalapozó előírt tanügyi okmányokra, valamint a hozzájárulást 
megalapozó okmányokra, analitikus nyilvántartásokra épül. Nem korlátozzák az 
igénybevételt a közoktatási törvénynek a maximális csoport/osztály létszám betartására 
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vonatkozó követelményei, ezt a jogsértő oktatás-szervezést az Oktatási Hivatal hatósági 
eljárásában vizsgálja és szankcionálja. 

e) Az igényjogosultság számításánál jogcímenként előforduló tört létszám esetén – a 
15. pont szerinti hozzájárulások kivételével – az általános kerekítési szabályokat kell 
fenntartói szinten alkalmazni. 

f) A 16–17. pont alatti normatív hozzájárulások megállapítása az önkormányzatok által 
közölt tényleges – az előző év október 1-jei közoktatási statisztikai adatok –, illetve a 
költségvetési évben induló tanévre becsült, tanévi nyitó létszámok figyelembevételével 
központilag történik a következő képlet szerint: 

12
4*

*
12

8*
* 2

2
1

1
FSFSEi +=  

   
kerekítés Ft-ra  kerekítés Ft-ra 

ahol 

Ei = támogatási előirányzat (Ft), 
S1 = a 2007/2008. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél, elszámolásnál tényadat, 
F1 = a 2007/2008. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő), 
S2 = a 2008/2009. tanévi nyitó statisztikai adat (fő), tervezésnél becsült, elszámolásnál  
         tényadat, 
F2 = a 2008/2009. tanévre vonatkozó normatív hozzájárulás fajlagos összege (Ft/fő). 

A 16.2.2., 16.2.3. és 17.1. pont alatti hozzájárulási jogcímek esetében a számításnál a 
fenti képlet helyett a h) és k) pontokban foglalt előírások az irányadók. 

Azoknál a jogcímeknél, ahol a létszám megállapítása a c) pont szerinti egyéb 
tanügyigazgatási dokumentumokra, illetve analitikus nyilvántartásokra épül, az ezek 
alapján – tanévenként, költségvetési éven belül – számított mutató a tervezés és az 
elszámolás alapja. Azoknál a jogcímeknél, ahol a mutatót éves átlaglétszámra számítva 
kell meghatározni, a képletben mindkét tanévre azonos mutató szerepel. 

A 15. pont alatti normatív hozzájárulás megállapítása az önkormányzatok által közölt, a 
2007/2008. nevelési évi, tanévi tényleges, és a 2008/2009. nevelési évi, tanévi becsült nyitó 
létszámokból központilag kiszámított közoktatási teljesítmény-mutató alapján történik. A 
15. g) pont szerinti teljesítmény-mutató megállapításához figyelembe kell venni az 
i) pontban foglaltakat is. 

A fenntartók saját számításaikhoz, a tervezéshez, illetve az évvégi elszámoláshoz a 
központi számításokban alkalmazott, a 2007. évi Kvtv. 3. számú melléklete Kiegészítő 
szabályok 10. f) pontja alatti paraméter-rendszert augusztus 31-éig, a következő 
paraméter-rendszert szeptember 1-jétől alkalmazzák a 2008/2009. nevelési évre, tanévre: 
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Intézmény Évfolyam-csoportok 
(nyitvatartás) 

Gyermekek, 
tanulók 

heti 
foglalkoz-

tatási 
időkerete 

Csoport/ 
osztály 

átlaglétszám 

Közoktatási törvény 
szerinti pedagógus 

heti 
kötelező 
óraszám 

Intézmény-típus-
együttható 

Tanítási 
együttható 

(Teh) 

1 2 3 4 5 6 7 = 3/5*6 

1–2. nevelési év 51,0 20 32 0,85 1,35 
3. nevelési év 

maximum napi 
8 óra 51,0 17 32 0,85 1,35 

1–2. nevelési év 61,0 20 32 0,85 1,62 
Óvoda 

3. nevelési év 
napi 8 órát 
meghaladja 61,0 17 32 0,85 1,62 

1–2. évfolyam 26,4 21 22 1,0 1,20 
3. évfolyam 26,8 17 22 1,0 1,22 
4. évfolyam 30,6 16 22 1,0 1,39 
5–6. évfolyam 34,0 23 22 1,0 1,55 

Általános 
iskola 

7–8. évfolyam 38,8 20 22 1,0 1,76 
9–10. évfolyam 46,6 28 22 1,1 2,33 Középfokú 

iskola 11–13. évfolyam 55,1 26 22 1,1 2,76 
Felzárkóztató 9. évfolyam, 
szakiskola, szakközépiskola első, 
második szakképzési évfolyama 

40,6 28 22 1,1 2,03 Szakképzés 
elméleti 
képzés Szakiskola, szakközépiskola 

harmadik és további szakképzési 
évfolyama

40,6 26 22 1,1 2,03 

Zeneművészeti ág – egyéni 
foglalkozás keretében szervezett – 
előképző, alapképző és 
továbbképző évfolyama 

5,7 8 22 0,64 0,17 

Alapfokú 
művészet-

oktatás 

Képző- és iparművészeti, 
táncművészeti, szín- és 
bábművészeti ág előképző, 
alapképző és továbbképző 
évfolyama, zeneművészeti ágon 
csoportos főtanszakos oktatás 

5,7 10 22 0,3 0,08 

Kollégiumi, externátusi nevelésre, oktatásra 
szervezett foglalkoztatási csoportok 38,0 25 30 1,026 1,30 

1–4. évfolyamos napközis 
foglalkoztatás 22,5 25 23 0,25 0,24 

5–8. évfolyamos 
napközis/tanulószobai 
foglalkoztatás 

15,0 25 23 0,25 0,16 

1–2. évfolyamon iskolaotthonos 
oktatás 22,5 21 22 0,26 0,27 

3. évfolyamon  
iskolaotthonos oktatás 22,5 17 22 0,26 0,27 

Napközis/ 
tanuló-
szobai, 
iskola- 

otthonos 
foglalkoz-

tatás 

4. évfolyamon  
iskolaotthonos oktatás 22,5 16 22 0,26 0,27 
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g) Az f) pontban foglaltak nem alkalmazhatók, 

− ha a 15. d) szerinti – a szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően, a szakképzési 
évfolyamokon szervezett – szakmai elméleti oktatás tört tanéves rendszerben folyik, 

− ha a 16.1.2. pont szerinti iskolai szakmai gyakorlati képzés tört tanéves 
rendszerben, vagy részben iskolai, részben – együttműködési megállapodás 
alapján – nem iskolai tanműhelyben folyik, 

− ha részben az iskolai tanműhelyben, – együttműködési megállapodás alapján – 
részben más helyi önkormányzat által fenntartott központi képzőhelyen, vagy nem 
iskolai tanműhelyben folyik, 

− ha a 15. f), illetve 17.3. pont szerinti kollégiumi (externátusi) nevelés, ellátás, 
elhelyezés a tanéven belüli félévre, vagy tanéven belüli időszakos elhelyezésre 
korlátozódik, beleértve a 16.2.1. pont alatti a sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók kollégiumi (externátusi) nevelését, ellátását, elhelyezését is. 

Az érintett tanulók után igényelt hozzájárulás tervezése, elszámolása a tanévenként az 
iskolai szakmai elméleti, illetve gyakorlati szakképzésben, kollégiumi elhelyezésben 
töltött időszak figyelembevételével számított létszám alapján történik. Ha a 15. d) és 
16.1.2. pont szerinti szakképzés tört tanéves rendszerben folyik, valamint a 15. f) pont 
alatti kollégiumi elhelyezésre tört tanévben kerül sor és ezzel összefüggően változik a 
tanulók létszáma, az érintett tanulók után a hozzájárulás igénylése és elszámolása az 
egyes félévekben oktatott, illetve kollégiumban elhelyezett létszám – a félévváltások 
időpontjához igazodóan – 1/12, 7/12, illetve 4/12 részének átlaga alapján történik. A 
képzési program szerint iskolai, központi képzőhelyi és nem iskolai (változó) 
képzőhelyen történő, az egyes helyszíneken zajló gyakorlati képzésre fordított idő 
arányában, illetve a kollégiumi szolgáltatás igénybevétele arányában kell megosztani a 
tanulók létszámát. Amennyiben az előbbiek szerint számítható létszám nem egész szám 
(tört létszám), akkor a fenntartói szinten összesített mutatószámnál a kerekítés általános 
szabályait kell alkalmazni. 

h) A 16.2.2. és 16.2.3. pont szerinti hozzájárulás a 2008. naptári évben az ezen 
ellátásokat igénybe vevők 2007/2008. tanévi és 2008/2009. tanévi becsült átlaglétszáma 
együttes összegének figyelembevételével számított és tízzel elosztott átlaglétszáma után 
igényelhető. Az elszámolás az előbbiek szerint számított tényleges átlaglétszám alapján  
– 8/12-ed súllyal a 2007. évi Kvtv.-ben, 4/12-ed súllyal pedig a 2008. évi költségvetési 
törvényben meghatározott fajlagos mérték figyelembevételével – történik. 

i) A 15. g) pont szerinti, a napközis és tanulószobai foglalkozás szervezéséhez a 
foglalkozásokon részt vevő tanulók után a 2008. évi költségvetési évre – szeptember  
1-jétől időarányosan 4 hónapra – a 2008/2009. tanévi becsült átlaglétszám alapján 
tervezhető, illetve igényelhető a hozzájárulás. Az elszámolásnál a foglalkozási naplók 
szerint a 2008/2009. tanévre, a naponként összesített tényleges létszámot 62 nappal kell 
elosztani. A 2007/2008. tanévre – a január 1-jétől augusztus 31-éig időarányosan 
8 hónapra – a 2007. évi költségvetési törvény alapján figyelembe vehető létszámot pedig 
123 nappal kell osztani. Ha a tanévek átlagában a Közokt. tv. 53. §-ának 
(4) bekezdésében foglalt időkeret legalább 75%-át nem éri el a tényleges foglalkoztatási 
órák száma, a hozzájárulásra való igényjogosultság számításánál a foglalkozáson 
résztvevők átlaglétszámát kettővel el kell osztani. Abban az esetben, ha a tanulók 
számára a Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdésben meghatározott időkereten felüli 
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foglalkoztatást is szerveznek, nem igényelhető egy tanuló után ezen a jogcímen 
többszörös hozzájárulás. 

j) A nemzeti, etnikai kisebbségi oktatáshoz meghatározott 16.3. ponton belüli kiegészítő 
hozzájárulások igénylésének együttes feltételei a következők: 

– a nevelési-oktatási intézmény alapító okirata tartalmazza a nemzeti-etnikai 
kisebbségi feladatok ellátását, és 

– a nemzeti, etnikai kisebbségek óvodai nevelését vagy iskolai nevelését és oktatását 
a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermek szülőjének, gondviselőjének 
írásban benyújtott igénye alapján szervezzék, és 

– amennyiben az óvoda, iskola olyan településen működik, ahol nem jött létre helyi 
kisebbségi önkormányzat, illetve nincsen kisebbségi szószóló, be kell szerezni az 
országos kisebbségi önkormányzat nyilatkozatát, mely szerint az oktatási 
intézmény nemzeti, etnikai kisebbségi feladatot lát el. 

k) A 17.1. a) pont alatti, a gyermek és tanulói intézményi étkeztetéshez kapcsolódó 
hozzájárulások az étkeztetést igénybe vevő, térítésidíj-kedvezményre jogosult 
gyermekek, tanulók 2008. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján 
tervezhető, illetve igényelhető. A hozzájárulás szempontjából a szervezett intézményi 
(óvodai, kollégiumi, iskolai) étkeztetésben résztvevők számának megállapításánál egy fő 
– függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz – csak egy létszámként és egy 
jogcímen szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a 
gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, főétkezés az 
intézmény által szervezett keretek között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az 
élelmezési nyilvántartás és a térítésidíj-kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat 
(határozat). Az étkezésben résztvevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát 
el kell osztani óvodai étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi étkeztetés esetén 
200 nappal, iskolai étkeztetés esetén 185 nappal. A nyári szünidőben szervezett napközi 
ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz, egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan 
biztosított szervezett étkeztetésben résztvevők létszáma előbbi számításokban nem 
vehető figyelembe. A 17.1. b) pont alatti kiegészítő hozzájárulás az a) pont szerinti 
hozzájárulás mellett jár. 

l) Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók jogcímén 
a 2009/2010. tanévben az 5–6. évfolyamon, a 2010/2011. tanévben az 5–7. évfolyamon, 
a 2011/2012. tanévben az 5–8. évfolyamon szervezett osztályban tanulók után abban az 
esetben lesz igényelhető hozzájárulás, ha az érintett évfolyamokon tanulók esetében az 
osztály átlaglétszám – az érintett évfolyamokon együttesen – eléri a Közokt. tv. 3. számú 
melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 60%-át. 

A 15–17. pont szerinti hozzájárulásra jogosult a helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi 
társulás az általa fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatások alapján, továbbá az a 
fenntartó is, amely a szolgáltatást a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében 
biztosítja. 
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4. számú melléklet a 2007. évi CLXIX. törvényhez 

A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása 

A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2006. évre 
bevallott, az Adó- és  Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott 
(a továbbiakban: településre kimutatott) személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg az A) és 
B) pontban meghatározott szabályok szerint. Az A)–B) pontban foglaltakat helyi 
önkormányzatonként részletezve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
(a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (3) bekezdésében meghatározott PM–ÖTM együttes 
rendeletben (a továbbiakban: PM–ÖTM együttes rendelet) kell közzétenni. 

 Előirányzat:  571 078,8 millió forint 

A) A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó 
8%-a. 

 Előirányzat:  114 215,8 millió forint 

B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 32%-a illeti 
meg az I–III. pont szerint. 

I. E törvény 3. számú melléklete jogcímeihez átengedett személyi jövedelemadó 

 Előirányzat: 336 003,6 millió forint 

II. A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 
 Előirányzat: 12 256,6 millió forint 

Ebből minden megyei önkormányzatot megillet: 
 a) egységesen 355 millió forint, 
 b) a megye 2007. január 1-jei lakosságszáma után 110 forint/fő, 
 c) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak 
után 

 
20 000 forint/fő. 

A c) pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3. számú mellékletének 11. j)–l), 
12., 14. számú jogcíméhez kapcsolódó ellátott, a 13. a) jogcímhez kapcsolódó férőhely, 
valamint – a 3. számú melléklet kiegészítő szabályainak 10. a) pontjában foglaltak 
figyelembevételével számított 2008. évi – a 15., 16.1., 16.2.2., 16.2.3., 16.3., 16.4., 16.5.1., 
17.1. számú jogcímhez kapcsolódó gyermek, tanuló létszámot együttesen kell alapul venni. 

A B)/I. és a B)/II. c) pont szerinti személyi jövedelemadó összege az e törvény 3. számú 
mellékletének idekapcsolódó normatív támogatásait és hozzájárulásait megalapozó 
mutatószámok alakulását követi. 

III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 
 Előirányzat:  108 602,8 millió forint 

 
1. Azoknál a települési önkormányzatoknál, amelyeknél az A) pont szerinti személyi 

jövedelemadó-bevétel és a 2. pont szerinti iparűzési adóerő-képesség – a 2007. január 1-jei 
lakosságszámra – együttesen számított egy főre jutó összege nem éri el a 4. pontban szereplő 
összeget, a bevétel e szintig kiegészül. 
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Ha az egy főre jutó összeg nagyobb a 4. pontban szereplő összegnél, akkor a központi 
költségvetési kapcsolatból származó forrásokból az önkormányzatot együttesen megillető 
összeg az 5. pontban szereplő számítási módszer alapján csökkentésre kerül. (A kiegészítés és 
a csökkentés a továbbiakban együtt: jövedelemkülönbség mérséklése.) 

Az önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2007. augusztus 1-jei állapotnak megfelelően 
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatai alapján kell 
figyelembe venni.  
 

2. E törvény szempontjából iparűzési adóerő-képesség a költségvetési évben a települési 
önkormányzat iparűzési adóelőlegét meghatározó adóalap 1,4%-a. 

2.1. Azon települési önkormányzatok esetében, amelyek 2007. július 1-jén hatályos 
iparűzési adóról szóló rendelettel rendelkeznek, a 2008. évi iparűzési adóelőleget 
meghatározó, településre jutó adóalap (a továbbiakban: adóalap): 

a 2007. teljes évről benyújtott iparűzési adóbevallásokban szereplő – a helyi adókról szóló 
1990. évi C. törvény alapján megállapított – adóalap, amelyet 

2.1.1. növelni kell: 
a) a 2007. töredék évre szóló adóbevallás adóalapjának évesített összegével. 
Töredék év: 
– a 2007. július 1-je előtt, 2007. év közben bevezetett iparűzési adóról szóló rendelet 

hatálybalépésétől december 31-éig terjedő időszak, 
– az állandó jellegű vállalkozási tevékenységet az önkormányzat illetékességi területén 

2007. év közben kezdő, és azt 2007-ben meg nem szüntető adózó bevallásában szereplő 
időszak. (Megszűntnek tekintendő a vállalkozás abban az esetben is, ha az adott 
önkormányzat illetékességi területén telephelyét felszámolja.) 

b) a 2007. évről bevallási kötelezettséget nem teljesítő vállalkozások, illetve a naptári évtől 
eltérő üzleti évet választó adózók utolsó, teljes évről szóló bevallásában szereplő adóalappal, 
ennek hiányában az utolsó bevallásban szereplő adóalap évesített összegével. Az utolsó 
bevallásban szereplő adóalapot figyelmen kívül kell hagyni, ha: 
– a vállalkozást bírósági végzés alapján a cégjegyzékből 2007. december 31-éig törölték, 
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott 

mezőgazdasági őstermelő tevékenységéből származó bevétele 2007. évben nem haladta 
meg a 600 000 forintot, 

– az ideiglenes építőipari tevékenységet folytató, illetőleg természeti erőforrást feltáró vagy 
kutató adóalany 2007. évben, az önkormányzat illetékességi területén végzett 
tevékenységének időtartama nem érte el a 181 napot, 

– az egyéni vállalkozó vállalkozói igazolványát 2007. december 31-éig – az okmányirodai 
nyilvántartás szerint – visszaadta vagy visszavonták, 

c) az előtársaságok 2008. évben benyújtott záró adóbevallásában szereplő adóalappal, 
d) a 2008-ban kezdő vállalkozások várható adóösszegéből számított adóalappal, kivéve az 

ugyanazon évben megszűnő és záró adóbevallást benyújtó vállalkozások adóalapját, 
e) a 2008-ban megszűnő vállalkozások 2008. évben benyújtott záró adóbevallásában 

szereplő adóalappal; 
2.1.2. csökkenteni kell: 
a) a 2007. december 31-ével megszűnt vállalkozások adóbevallásában szereplő – a 

számításban figyelembe vett – adóalappal, 
b) a 2008-ban megszűnő és záró adóbevallást beadó vállalkozások 2007. évről szóló 

bevallásában szereplő – a számításban figyelembe vett – adóalappal, 
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c) a 2008-ban megszűnő és záró adóbevallást beadó vállalkozások bírósági végzés szerint 
kielégíthetetlen iparűzési adófizetési kötelezettségéhez kapcsolódó – a számításban 
figyelembe vett – adóalappal, 

d) a 2008-ban naptári évtől eltérő üzleti évet választó és ezzel kapcsolatban 2008-ról 
adóbevallást beadó vállalkozások 2007. évről szóló bevallásában szereplő – a számításban 
figyelembe vett – adóalappal. 

2.1.3. A 2.1.1. és a 2.1.2. alapján számított adóalapot korrigálja 
a) a 2007-re, illetve 2008-ra vonatkozó, 2008. évben benyújtott önellenőrzési adóalap-

változás, 
b) a 2007. évet megelőző évek önellenőrzése miatt 2008. évben  
– visszatérítésre vagy befizetésre kerülő, továbbá 
– az önkormányzatot megillető adóra, illetve fennálló adótartozásra elszámolásra kerülő 

iparűzési adó adóalapja, 
c) a számításban figyelembe vett „nulla” összegű adóalapra megfizetett iparűzési adóhoz 

kapcsolódó adóalap, 
d) az önkormányzatok szerződésben rögzített adóbevétel megosztásának arányában az olyan 

vállalkozás adóalapja, amely az önkormányzatok együttműködése révén telepedett le az 
egyik, megállapodásban szereplő önkormányzat területén.  

2.2. Azon települési önkormányzatok esetében, amelyek 2007. július 1-jén hatályos 
iparűzési adóról szóló rendelettel rendelkeztek, és azt 2007. július 1. és 2008. december 31. 
között hatályon kívül helyezték, a 6. pontnak megfelelő elszámoláskor az iparűzési adóerő-
képességükben érvényesítendő adóalap megegyezik a 2.1. pont szerinti, 2007. teljes évi 
adóalappal, figyelembe véve 

a) a 2.1.1. pont szerinti növelő tényezők közül az a) és b) pontot azzal, hogy az a) pont 
szerinti évesítendő töredék évnek számít az önkormányzat által 2007. július 1. és 2007. 
december 31. között hatályon kívül helyezett iparűzési adóról szóló rendeletnek megfelelően 
az adóbevallásokban megjelenő időszak, 

b) a 2.1.2. pont szerinti csökkentő tényezők közül az a) pontot, és 
c) a 2.1.3. pont szerinti adóalap korrigáló tényezőket. 
2.3. Ha a települési önkormányzat 2007. július 1-jén nem rendelkezett hatályos iparűzési 

adóról szóló rendelettel, az iparűzési adóerő-képessége megegyezik az önkormányzattípus, 
azon belül népességszám szerinti kategóriába tartozó önkormányzatok 2.1. pont szerinti 
adóerő-képességének – a legalacsonyabb és legmagasabb adóerő-képességű önkormányzatok 
egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával – számított átlagával. 
 

3. A települési önkormányzat a jövedelemkülönbség mérséklés meghatározásához a 
2008. évi iparűzési adóerő-képességéről az Áht. 64. §-ának (1) bekezdése szerinti 
mutatószám-felmérés során adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága 
illetékes megyei szervezeti egysége (a továbbiakban: Igazgatóság) részére. 

3.1. A települési önkormányzat iparűzési adóerő-képessége évközi alakulását figyelembe 
véve módosíthatja jövedelemkülönbség mérséklését, az Áht. 64. §-a (5) bekezdésének 
megfelelően. A normatív hozzájárulások alakulásának jövedelemkülönbség mérséklésre 
gyakorolt hatása csak az év végi elszámolás során érvényesül. 
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4. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő 
lakosonkénti értékhatár forintban: 

 a) község 500 főig 36 203 
 b) község 501–2000 főig 36 300 
 c) község 2000 fő felett 36 500 
 d) város 10 000 főig 38 750 
 e) város 10 000 fő felett 40 230 
 f) megyei jogú város 42 385 
 g) főváros (kerületekkel együtt) 46 525 

Az a)–f) pontban szereplő, térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok esetén az 
értékhatár a B)/II. c) pont szerinti fajlagos összeg kétszerese és e törvény 3. számú melléklet 
12., 13. a) pont szerinti ellátott, a 15. c)–f), 16.1. pont szerinti tanulók, a 16.3., 16.4., 16.5.1. 
és 17.1. pontokból a középiskolában, szakiskolában és a szakképző évfolyamon tanulók, 
illetve kollégiumban elhelyezettek, a 16.2.2., 16.2.3. pont szerinti ellátottak – a 3. számú 
melléklet kiegészítő szabályainak 10. a) pontjában foglaltak figyelembevételével számított 
2008. évi – együttes száma szorzatának a település 2007. január 1-jei lakosságszámára vetített 
összegével tovább nő. 

 

5. A 4. pont szerinti értékhatár %-ában a levonás sávonkénti számítása: 
 A 4. pontban szereplő  

értékhatár %-ában sávonként 
 Sávonként a levonásra kerülő 

egy főre jutó összeg 
 A normatív hozzájárulásból  

levonásra kerülő összeg 
  

%-ban 
  

forint/fő 
  

%-ban 
  

forint/fő 
 4. oszlop összesen x a település 
2007. január 1-jei lakosságszáma 

forintban 
 1.  2.  3.  4.  5. 

 100–125    0    – 
 125–150    25    – 
 150–170    35    – 
 170–180    50    – 
 180–200    80    – 
 200 felett    90    – 

 Levonandó 
összesen: 

 –  –     

 
a) A levonandó összeg nem lehet több, mint a települési önkormányzatot – beleértve a helyi 

kisebbségi önkormányzatokat is – a kötelezően ellátandó feladatai után e törvény 3. számú 
melléklet 1., 5., 7–9., 10. a)–b), 11. b)–m), 14., 15. a), b), g), 16.6.2. pontok, valamint a 
16.2.1., 16.3., 16.4., 16.5.1., 17.1., 17.3. pontokból az óvodás és 1–8. évfolyamon tanulók 
alapján 2008-ban megillető normatív hozzájárulás összegének 80%-a.  

b) Községi önkormányzatoknál a levonandó összeg felső határába nem számít bele az 
intézményfenntartó települést megillető 16.6.2. jogcím szerinti normatív hozzájárulás 2008. 
évi összege. 

A közoktatási célú normatív hozzájárulások a) és b) pont szerinti számítása a 3. számú 
melléklet kiegészítő szabályainak 10. a) pontjában foglaltak figyelembevételével történik. 
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6. A települési önkormányzatnak az Áht. 64. §-a (7) bekezdésének megfelelően év végén el 
kell számolnia a 2008. évi végleges iparűzési adóerő-képesség és a normatív hozzájárulások 
év végi alakulásának jövedelemkülönbség mérséklésre gyakorolt hatásával. 

6.1. A normatív hozzájárulások év végi alakulásának a jövedelemkülönbség mérséklésre 
gyakorolt hatásával való külön elszámolást igénybevételi kamatfizetési kötelezettség nem 
terheli. 

6.2. Ha a PM–ÖTM együttes rendeletben közzétett jövedelemkülönbség mérséklés, és a 
2008. évi végleges iparűzési adóerő-képesség alapján – a normatív hozzájárulások évközi 
elmozdulása figyelmen kívül hagyásával – számított jövedelemkülönbség mérséklés 
(a továbbiakban: számított jövedelemkülönbség mérséklés) közötti különbség pozitív előjelű 
és meghaladja a PM–ÖTM együttes rendeletben közzétett jövedelemkülönbség mérséklés 
abszolút értékének 10%-át, a települési önkormányzat a különbség után igénybevételi kamatot 
fizet, az alábbiak szerint: 

a) ha az önkormányzat az Áht. 64. §-a (5) bekezdésének aa) és ab) pontja szerinti időpontig 
mond le jövedelemkülönbség mérséklésről, a lemondást igénybevételi kamat nem terheli, 

b) ha az önkormányzat az Áht. 64. §-a (5) bekezdésének ac) pontja szerinti időpontig mond 
le jövedelemkülönbség mérséklésről, a lemondást a jegybanki alapkamatnak megfelelő 
igénybevételi kamat terheli, 

c) ha az év végi elszámolás során, vagy az Igazgatóság Áht. 64/D. §-a szerinti 
felülvizsgálati eljárása keretében a számított jövedelemkülönbség mérséklés alapján 
visszafizetési kötelezettség kerül megállapításra, azt a jegybanki alapkamat kétszeresének 
megfelelő igénybevételi kamat terheli. 

6.3. A 6.2. pontban meghatározott különbség számítás során az alábbiakat – ha azok 
növelik a 2.1. pont szerinti adóalapot – figyelmen kívül kell hagyni: 
– a 2008. július 15. után benyújtott előtársasági záró adóbevallást, 
– a 2008-ban kezdő vállalkozások 2008. július 15. után közölt várható adóösszeget, 
– a 2008-ban megszűnő vállalkozások 2008. július 15. után benyújtott záró adóbevallását, 
– a naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozás 2008. július 15. után benyújtott 

adóbevallását, 
– a 2008. július 15. után benyújtott önellenőrzést, 
– az önkormányzati adófelderítést. 
6.4. A jövedelemkülönbség mérséklés év végi elszámolásának az Áht. 64/D. §-a szerinti 

felülvizsgálata során az Igazgatóság betekinthet az önkormányzatnál rendelkezésre álló, 
adótitkot is tartalmazó okiratokba, dokumentumokba, valamint az iparűzési adóbevallással 
kapcsolatos iratokba. 

 
7. Az elszámolás során a véglegezett beszámítási összeg 25%-a, de legfeljebb az 

önkormányzat által – saját forrásaiból – 2008-ban beruházásra felhasznált összeg 
visszaigényelhető. A saját forrásba a támogatásértékű felhalmozási bevétel, a fejlesztési célú 
állami támogatás és az államháztartáson kívülről származó felhalmozási célú 
pénzeszközátvétel nem számítható be. 

 
8. A 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléséről történő év végi elszámoláskor 

megmaradó összeg a kiegészítésben részesülő önkormányzatokat – a 4. a)–g) pontban 
megjelölt értékhatár és a lakosságszám alapján számított összeg arányában – megilleti. 
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5. számú melléklet a 2007. évi CLXIX. törvényhez 

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 

1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 

 Előirányzat: 2 350,0 millió forint 

A támogatás a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.) 
Korm. rendelet szerint igényelhető. 

2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 

 Előirányzat:  4 800,0 millió forint 

Az előirányzat azon települések támogatására szolgál, amelyekben az önkormányzati, az 
állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és 
szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízközmű társaságtól vásárolt (átvett) lakossági célú 
ivóvíz ráfordításai magasak. A támogatás az önkormányzatok között az igénybejelentést 
megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának mennyisége, az ebben várható 
változások és a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításai figyelembevételével kerül 
elosztásra.  

Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes 
módozatai ráfordításainak támogatására is azon helyi önkormányzatok esetén, amelyek az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek a településen 
élők részére az egészséges ivóvizet zacskós  vagy  palackos  kiszerelésben, illetve 
tartálykocsis szállítással biztosítani. 

A támogatások igénylésének és elbírálásának részletes szabályairól a környezetvédelmi és 
vízügyi miniszter – az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, a pénzügyminiszter, az 
egészségügyi miniszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter véleményének 
kikérésével – 2008. január 31-éig rendeletet ad ki. Az igényekről a – Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium által vezetett – tárcaközi bizottság javaslata alapján a környezetvédelmi 
és vízügyi miniszter dönt. 

3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 

 Előirányzat:  150,0 millió forint 

Az előirányzat a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz 
szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására szolgál, ha az említett 
eszközökön végzendő munkákat – kivételes esetben új eszköz beszerzését – a műszaki 
előírások vagy a műszaki állapot szükségessé teszik, és az eszközöknek a felújítás utáni tartós 
használata biztosítva van. Méltányolandó kistérségi foglalkoztatás-politikai szempontok 
esetén lehetőség van a működtetés támogatására is. Az összegnek azon települési 
önkormányzatok közötti elosztásáról, amelyeknek az említett eszközök a tulajdonában és 
működtetésében vannak, vagy amelyeknek közigazgatási területén az említett eszközöket 
közforgalmú, közútpótló jelleggel, érvényes engedély birtokában működtetik, tárcaközi 
bizottság javaslata alapján a gazdasági és közlekedési miniszter dönt. A tárcaközi bizottságot 
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vezeti. A támogatás igényléséről, döntési 
rendszeréről, folyósításáról, felhasználásáról és elszámolásának részletes szabályairól a 
gazdasági és közlekedési miniszter – az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, 
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valamint a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2008. február 15-éig rendeletet 
ad ki. 

4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 

 Előirányzat:  85,0 millió forint 

Az előirányzat 70%-a schengeni külső határszakaszokon (a magyar–ukrán, a magyar–román, a 
magyar–szerb és a magyar–horvát határszakaszokon), 30%-a a schengeni belső határszakaszokon 
(a magyar–osztrák,  a magyar–szlovén és a magyar–szlovák határszakaszokon) közúti 
határátkelőhelyet fenntartó települési önkormányzatok támogatását szolgálja. Az önkormányzatok 
részére a támogatás összege – az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által szolgáltatott – 2007. 
évi közúti ki- és belépési (személyi- és járműforgalmi) adatok arányában kerül megállapításra, 
azonban a támogatás összege önkormányzatonként nem lehet kevesebb 20 ezer forintnál. 
A támogatás elsősorban a határátkelőhely tisztántartása, megközelíthetősége érdekében felmerülő 
működési célú kiadásokra fordítható a személyi jellegű kiadások kivételével. 

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2008. február 15-éig szolgáltat adatot az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak, amely 2008. március 25-éig egy 
összegben intézkedik a támogatás folyósításáról. 

5. Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása 

 Előirányzat:  1 557,9 millió forint 

Általános és feladatalapú támogatásra jogosultak a települési és a területi kisebbségi 
önkormányzatok. A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és 
elszámolásának részletes szabályait a Kormány – 2008. január 15-éig – rendeletben határozza meg. 

6. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz 

Előirányzat:  1 100,0 millió forint 

a) Igényelhetik azok a helyi önkormányzatok, amelyek a nemzetiségi nyelvű vagy 
nemzetiségi kétnyelvű nevelési-oktatási feladatokat ellátó iskola fenntartását bevételi 
forrásaik hiánya miatt nem tudják a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelelően biztosítani. A támogatást igényelhetik a csak szlovén nemzetiségi 
nyelvoktató iskolával rendelkező helyi önkormányzatok is. 
b) Igényelhetik azok az 1 100 fő lakosságszám alatti településen működő, nemzetiségi 
nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű nevelést biztosító óvodát, illetve nemzetiségi 
nyelvoktató iskolát fenntartó önkormányzatok is, amelyek az óvoda, iskola fenntartását 
bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudják a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
megfelelően biztosítani. 
c) Igényelhetik a nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi 
nyelvoktató iskolát, illetve cigány kisebbségi oktatást biztosító iskolát fenntartó helyi 
önkormányzatok a kisebbségi oktatás tankönyveinek beszerzéséhez, és szakmai 
szolgáltatások igénybevételéhez. 
d) Igényelhetik a helyi önkormányzatok a szomszédos országokkal kötött kisebbségvédelmi 
megállapodások alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok tevékenységéről és 
ajánlásairól szóló 2175/2005. (VIII. 26.) Korm. határozattal kihirdetett kisebbségi vegyes 
bizottságok ajánlásaiban megfogalmazott, közoktatást érintő önkormányzati feladatok 
ellátásához, valamint az anyaországi kapcsolattartás feladataihoz.  
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Az e pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter – a 
pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati és területfejlesztési 
miniszter egyetértésével – 2008. február 15-éig rendeletet ad ki.  

7. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai 
támogatása 

Előirányzat:  710,0 millió forint 

Igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott nyilvános könyvtár 
állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, 
valamint az általuk fenntartott múzeumok szakmai fejlesztéséhez. A támogatás igénylésének, 
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit az oktatási és 
kulturális miniszter – a pénzügyminiszter, valamint az önkormányzati és területfejlesztési 
miniszter véleményének kikérésével – 2008. február 15-éig rendeletben határozza meg. 

8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 

 Előirányzat:  1 010,0 millió forint 

Igényelhetik a helyi önkormányzatok, ha hivatásos zenekart és/vagy énekkart tartanak fenn, 
illetve abban az esetben, ha olyan hivatásos zenekart és/vagy énekkart támogatnak, amellyel a 
zene-, illetve énekkar működtetésére a helyi önkormányzat 2007. szeptember 1-jéig hosszú 
távú – legalább 5 éves – közszolgáltatási szerződést kötött. A támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az oktatási és kulturális 
miniszter – a pénzügyminiszter, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter 
véleményének kikérésével – 2008. február 15-éig rendeletet ad ki 

9. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása  

Előirányzat:  9 090,0 millió forint 

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak és a többcélú 
kistérségi társulásoknak az általuk fenntartott intézményekben biztosított feladatellátás 
racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2007. szeptember 30. napját 
követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2007. és 2008. években esedékes jogszabályi 
kötelezettségeik teljesítéséhez.  

Ha az érintett személy jogviszonya korengedményes nyugdíjazás miatt szűnik meg, a 
nyugdíjazással kapcsolatos költségek megtéríthetők, ha azok összege nem haladja meg a 
jogviszony felmentéssel történő megszűnése esetén járó támogatás összegét. 

Amennyiben a korengedményes nyugdíjazással együttjáró költségek meghaladják a 
felmentés esetén járó támogatás mértékét, akkor a korengedményes nyugdíjazás esetében is 
csak az az összeg illeti meg a helyi önkormányzatot, illetve többcélú kistérségi társulást, 
amely felmentés esetében járna. 

A támogatás feltétele, hogy az önkormányzati, illetve többcélú kistérségi társulási szintű 
létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését 
is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható 
vissza, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályból adódó többletfeladatok 
ezt indokolttá teszik. 

A pályázat benyújtása három ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem 2008. 
április 15., II. ütem 2008. július 15., III. ütem 2008. október 1. 
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A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 
részletes szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a pénzügyminiszter 
véleménye kikérésével – 2008. február 28-áig rendeletet ad ki. E törvény egyúttal 
felhatalmazza a támogatási igények jogosságát elbíráló szervet, hogy a benyújtott 
pályázatokban megnevezett személyek foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetésével 
kapcsolatos alábbi személyes adatait teljes körűen megismerhesse, kezelhesse: 

– név, anyja neve, születési név, 
– születési hely, születési idő, 
– lakcím, 
– a munkaviszony megszűnés/megszűntetés jogcíme, 
– szolgálati és közszolgálati idő,  
– besorolás és munkakör megnevezése, 
– a foglalkoztatási jogviszony kezdetének és megszűnésének időpontja, 
– a munkavégzés alóli felmentés kezdő és záró időpontja,  
– a foglalkoztatási jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetésekre 

vonatkozó adatok (felmentés és végkielégítés összege), 
– a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos egyéb adatok (pl. a felmentés 

indokául szolgáló adatok, egyéb a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító 
kódok). 

Az adatkezelés célja a költségvetési támogatási igények jogszerű elbírálása, ellenőrzése, és 
folyósítása. A kezelt személyes adatokat a támogatási döntést követő 5 év elteltével oly 
módon kell fizikailag megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges. 

Ez az előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, 
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 4/2007. 
(II. 20.) ÖTM rendelet alapján 2008. évre megítélt támogatások, illetve a prémiumévek 
programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 
szerinti munkáltatói kifizetések forrásául is. 

10. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása 

Előirányzat:  600,0 millió forint 

Igényelhetik a települési önkormányzatok azon magánszemély tulajdonosok támogatására, 
akiknek a martinsalakból épült – építési és használatbavételi (fennmaradási) engedéllyel 
rendelkező – lakott lakóépülete a 2002. január 15-éig benyújtott kérelme és a szakértői 
vélemény szerint helyreállításra, újjáépítésre szorul. Az igényelt támogatást az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatósága az épületek károsodásának mértékére (kategóriáira) tekintettel sorolja. A 
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes 
feltételeit az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak 
kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet határozza meg. Az igényeket – az 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság folyósításra vonatkozó kezdeményezésének sorrendjében – a tárgyévben 
rendelkezésre álló előirányzat mértékéig lehet teljesíteni.  
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11. A 2007. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett 
önkormányzatok támogatása 

 Előirányzat:  7 200,0 millió forint 

Az érintett települési önkormányzatokat – a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről 
szóló 2006. évi CXXVII. törvény 4. számú melléklet B) III. 7. pontjában foglalt 
elszámolásnak megfelelően – a 2007. évben a jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél 
véglegezett beszámítási összeg egy része megilleti. 

12. Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai 
saját forrás kiegészítésének támogatása 

 Előirányzat:  15 100,0 millió forint 

A központi költségvetés támogatást biztosít az Európai Unió támogatásai (a továbbiakban: 
uniós alapok) iránt benyújtott önkormányzati fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges saját 
forráshoz (a továbbiakban: EU Önerő Alap támogatás). 

Az előirányzat a következő célokra használható fel: 
1. Forrást biztosít a korábbi években jóváhagyott EU Önerő Alap támogatás folyósítására, 

valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Pécs – Európa Kulturális 
Fővárosa” nagyprojekt megvalósításához. 

2. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében differenciált támogatás nyújtható az 
alábbi célokra: 

a) a Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósuló 
ivóvízminőségjavítás,  

b) az EU-támogatásra számot tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett nagyprojektek 
előkészítésének költségvetési támogatásáról szóló 1067/2005. (VI. 30.) Korm. 
határozatban szereplő és 2005. december 31-éig megalakult víziközmű társulattal 
rendelkező önkormányzati szennyvízelvezetés és -tisztítás, továbbá 

c) az önkormányzati tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati külterületi 
közutak és kerékpárutak fejlesztése 

saját forrás kiegészítésére. 
3. Amennyiben az előirányzat felhasználása lehetővé teszi, az önkormányzati és 

területfejlesztési miniszter év közben rendeletében egyéb, uniós pályázati célok 
felhasználására is lehetőséget biztosíthat. 

A 2. pont szerinti célokhoz támogatást kizárólag az alábbi helyi önkormányzatok, illetve 
jogi személyiségű társulásaik igényelhetnek: 

a) a külön jogszabály szerinti társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott települések; 

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: kedvezményezett térségekről szóló kormányrendelet)  
2–3. számú mellékletében szereplő kistérségek területén lévő települések; 

c) a többcélú kistérségi társulások 
= az általuk fenntartott intézmények fejlesztésére, illetve 
= azon fejlesztési célú uniós pályázatukhoz szükséges saját forráshoz 

igényelhetnek támogatást, amely a kistérségi társulás vagyonának 
gyarapodását szolgálja, és amellyel a kistérségi társulás valamennyi tagja 
egyetért, 
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d) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 16. §-a szerinti jogi személyiségű 
társulások, amelyek támogatást kizárólag az a) vagy b) pont szerinti feltételeknek 
megfelelő tagjaik által – a fejlesztési célú uniós pályázatban – vállalt saját forrás 
alapján igényelhetnek. 

A benyújtott igényekről az önkormányzati és területfejlesztési miniszter dönt. A támogatás 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól 
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a pénzügyminiszter egyetértésével – 2008. 
február 28-áig rendeletet ad ki. 

13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 

 Előirányzat:  35 240,0 millió forint 

Támogatást igényelhet az az önkormányzat, amely a településen a tárgyév egészében helyi 
közforgalmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart 
fenn, a jogszabályokban előírt esetekben a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására a 
közszolgáltatási szerződést az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatókkal megkötötte, 
vagy a tevékenység gyakorlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte 
(a továbbiakban: helyi közlekedés). 

Támogatásra az önkormányzatok az Európai Közösségek Tanácsának 1191/69/EGK 
rendelete alapján megállapított, a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő 
– tárgyévet megelőző évi – veszteség (a továbbiakban: veszteség) erejéig pályázhatnak.  

A támogatás a tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített – környezetvédelmi 
szempontból súlyozott – személyszállítási teljesítmények (férőhely-kilométer) arányában 
kerül elosztásra, figyelembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok, illetve 
településkategóriák tárgyévet megelőző évi üzemi szintű fajlagos ráfordításait is. 

A támogatás igénylésénél az önkormányzat nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés 
ellátásához és fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évben milyen összegű saját forrás 
átadásával járult hozzá, szolgáltatónként. A támogatás összege ezen önkormányzati saját 
forrást legfeljebb 25%-kal haladhatja meg. 

A Fővárosi Önkormányzat 2008. évi támogatása nem lehet kevesebb a 2007. évinél, de nem 
haladhatja meg a veszteség mértékét.  

Az önkormányzat a támogatást a területén működő, pályázatában szereplő szolgáltatók 
részére a pályázati döntés szerinti összegben utalja tovább.  

A pályázati döntésig az önkormányzat – utólagos elszámolással – előleget vehet igénybe. 
Az előleg mértéke havonta nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző év egy hónapra jutó 
támogatásának 90%-át. Az előleg iránti igényt a Magyar Államkincstár Regionális 
Igazgatósága illetékes megyei szervezeti egységéhez kell benyújtani 2008. január 15-éig, 
amely azt január 25-éig továbbítja az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak. 
Az előleg első két havi összegének folyósítása február 5-éig, ezt követően minden hónap 
5-éig történik, amelyet az önkormányzat a szolgáltató(k)nak 8 napon belül továbbít.  

Amennyiben az önkormányzat a támogatásra nem nyújt be pályázatot, a jogtalanul 
igénybevett előleget a folyósítás napjától a visszafizetés napjáig számított – az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § 
(2) bekezdése szerinti – kétszeres jegybanki alapkamattal terhelten fizeti vissza. 

Ha a folyósított előleg meghaladja az önkormányzatnak megítélt tárgyévi támogatás 
összegét, a különbözetet a döntéstől számított 8 munkanapon belül vissza kell fizetnie. Ezt 
követően a visszafizetés napjáig a különbözetet az Áht. 64/B. § (2) bekezdése szerinti kamat 
terheli. 
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A támogatás igénylésének, döntési rendjének, folyósításának, felhasználásának, 
megosztásának és elszámolásának, valamint a támogatás alapjául szolgáló indokolt költségek 
meghatározásának részletes szabályait a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint az 
önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – 2008. 
március 31-éig együttes rendeletben szabályozza. 

14. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának 
támogatása 

 Előirányzat:  8 000,0 millió forint 

A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó szilárd burkolatú belterületi 
közutak kapacitást nem növelő burkolatfelújítására (a továbbiakban: burkolatfelújítás) az e 
célra fordított forrásaikkal megegyező mértékű támogatást igényelhetnek. A társadalmi-
gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen 
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) 
Korm. rendeletben meghatározott települések önkormányzatai burkolatfelújításra fordított 
forrásaik 140%-át igényelhetik támogatásként. 

Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek főútvonalak 
burkolatfelújítására igényelnek állami támogatást.  

A települési önkormányzatok tulajdonában lévő szilárd burkolatú belterületi utak a 2005. 
évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 303/2004. (XI. 2.) Korm. 
rendelet szerinti 1390/03. számú „A helyi közutak adatai” elnevezésű jelentésben 
meghatározott, 2005. december 31-ei állapotnak megfelelő burkolatterülete arányában – a 
forgalomsűrűséget kifejező alábbi súlyokkal – számított, régiónkénti előirányzatot e törvény 
16. számú melléklete tartalmazza. 

Súlyok: 
– főutak: főváros 15, megyei jogú város 7,5, egyéb település 5, 
– gyűjtőutak: főváros 5, megyei jogú város 2,5, egyéb település 2, 
– lakó és kiszolgáló utak: 1. 
A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat együttesen legalább 3 500,0 

millió forint illeti meg a Közép-Magyarországi Régió előirányzatából. 
A támogatás feltételeit, a folyósítás és elszámolás rendjét – ideértve a támogatás 

szempontjából elismerhető fajlagos felújítási kiadást is – a Kormány e törvény 66. §-ának 
(3) bekezdése szerinti rendeletben szabályozza.  

15.  A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 

Előirányzat: 470,0 millió forint 

Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott közoktatási 
intézményekben a 2008. évi szakmai vizsgák lebonyolításához. A hozzájárulás kizárólag a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 114. §-ában 
meghatározott ingyenes vizsgák után vehető igénybe. 

A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és 
ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter – a pénzügyminiszter, 
valamint a szociális és munkaügyi miniszter véleményének kikérésével, továbbá az önkormányzati 
és területfejlesztési miniszter egyetértésével – 2008. március 15-éig rendeletet ad ki. 
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16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 

Előirányzat:  2 800,0 millió forint 

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a különleges gondoskodást igénylő 
gyermekek, tanulók foglalkoztatásához, ellátásához az általuk fenntartott intézményekben  

-– a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
39/D. §-ában, a 39/E. §-ában meghatározott követelmények és az oktatási miniszter 
által kiadott program szerinti képesség-kibontakoztató felkészítéshez, integrációs 
felkészítéshez, továbbá az oktatási és kulturális miniszter által kiadott óvodai fejlesztő 
programhoz, 

– a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 
felkészítésének támogatásához, 

-– a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek 
tanulók neveléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez szükséges kispéldányszámú 
tankönyvek beszerzésére és a tanulók differenciált tankönyvvásárlási támogatásához, 

-– a szakiskolában a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése szerint, a kerettanterv alapján 
elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatáshoz, 

-– Arany János Szakiskolai Kollégiumi programhoz,  
-– olyan nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásához, akik számára – a 

Közokt. tv. 110. §-ának (9) bekezdése értelmében – központi pedagógiai program 
alapján szervezik meg az oktatást, 

-– a gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben 
gyógykezelés alatt álló tanulók támogatásához,  

– pedagógiai szakszolgálatok szervezéséhez. 
Az e pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendszerének, 

folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és 
kulturális miniszter – a pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter 
véleményének kikérésével, továbbá az önkormányzati és területfejlesztési miniszter 
egyetértésével – 2008. március 15-éig rendeletet ad ki.  

17. Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása 

Előirányzat: 2 084,7 millió forint 

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos 
önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok számára a fegyveres szervek hivatásos 
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 
2005. évi CLXXIX. törvény 22. §-ával megállapított szolgálatteljesítési idő csökkentéshez. 

Amennyiben a szolgálatteljesítési idő csökkentése részben vagy egészben: 
– túlmunkával valósul meg, úgy a hozzájárulás 2008. évben teljesített túlórák alapján 

vehető igénybe (a 2008. I. félévben a ténylegesen kifizetett túlórákat, 2008. 
II. félévben a 2008. július–szeptember hónapokban esetlegesen felmerülő túlórák 
átlagának hat hónapra számított arányát kell figyelembe venni); 

– létszámbővítéssel valósul meg, úgy a hozzájárulás a külön jogszabályban 
meghatározott létszámbővítés szerinti létszámfeltöltés után, időarányosan igényelhető. 



 
 
 
 
14106 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/183. szám 

A hozzájárulás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit az 
önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a pénzügyminiszter véleményének 
kikérésével – 2008. január 31-éig rendeletben szabályozza. 

18.  Közoktatás-fejlesztési célok támogatása 

a) Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok  

Előirányzat:  5 000,0 millió forint 

A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási 
intézményekben meglévő berendezések, felszerelések, taneszközök korszerűsítésére, 
informatikai fejlesztésére, működtetéssel összefüggő beszerzésekre igényelhetik. 

b) Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása  

Előirányzat: 600,0 millió forint  

A támogatást a helyi önkormányzatok a Közokt. tv.-ben meghatározott minőségbiztosítási 
mérési, értékelési, ellenőrzési feladatokhoz, továbbá az országos mérések keretében átlag 
alatti teljesítményt elért iskolák intézményi fejlesztő tevékenységéhez igényelhetik. 

c) Teljesítmény motivációs pályázati alap 

Előirányzat: 1 100,0 millió forint 

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik, ha az általuk fenntartott óvodák, 
iskolák, kollégiumok rendelkeznek a Közokt. tv. 40. §-ának (10)–(11) bekezdésében 
meghatározott minőségirányítási programmal, továbbá a fenntartó rendelkezik a Közokt. tv. 
85. §-ának (7) bekezdésében meghatározott önkormányzati minőségirányítási programmal, 
feltéve, hogy az intézményi minőségirányítási programot a szülői szervezet (közösség) 
véleményezte, valamint az önkormányzati testület értékelte és ezek alapján a közoktatási 
intézmény minőségirányítási programjában meghatározott módon pedagógus vagy 
alkalmazotti teljesítményértékelési rendszert működtet önértékelési tevékenysége részeként.  

A fentiekhez kapcsolódó támogatási összeg a Közokt. tv. 118. §-ának (10) bekezdése 
szerinti kiemelt munkavégzésért megállapítható keresetkiegészítés összegét  növeli és 
ennek keretében történhet a felhasználása. 

Az e pontban meghatározott támogatások igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és 
kulturális miniszter – a pénzügyminiszter, valamint a szociális és munkaügyi miniszter 
véleményének kikérésével, továbbá az önkormányzati és területfejlesztési miniszter 
egyetértésével – 2008. március 15-éig rendeletet ad ki.  

19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása 

Előirányzat:  100,0 millió forint 

Támogatást igényelhetnek azok a helyi önkormányzatok, amelyek a 3. sz. melléklet 11. eb), 
11. gb), 11. hb), 11. ib) pontjai szerint  jogosultak normatív hozzájárulásra. 

A támogatás elosztásának részletes szabályairól, a XXVI. Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium fejezetbe történő átcsoportosítás feltételeiről és rendjéről a szociális és munkaügyi 
miniszter – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati és 
területfejlesztési miniszter egyetértésével – 2008. február 15-éig rendeletet ad ki. 
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20. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása 

Előirányzat: 2 500,0 millió forint 

A támogatás a fővárosi kerületeket és a 60%-nál nagyobb arányú burkolatlan belterületi 
úthálózattal rendelkező városi önkormányzatokat illeti meg. 

Az előirányzatból 1500,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának 
kerületi hosszúsága arányában jár a 2006. december 31-ei állapotnak megfelelően, amely adatokat a 
2006. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program módosított és új adatgyűjtéseiről 
szóló 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti 1616/06. számú KSH által készített „Jelentés az 
önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyonról” (a továbbiakban: Jelentés) tartalmazza. A 
támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását, a csapadékvíz elvezetését, valamint a 
burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítését 
célozza. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való 
ellátására szolgál. Amennyiben az útépítési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését 
jelzőlámpa építésével engedélyezi, akkor annak költségei is figyelembe vehetők. Ha a jelenleg 
csatornázott területek szilárd burkolattal történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében 
felhasználásra, a támogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (egy 
beruházásban) megvalósuló útburkolásra fordítható. 

Az előirányzatból 500,0 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan, egyesített 
rendszerű közcsatornával ellátott útállományának kerületi hosszúságai arányában jár a 2006. 
december 31-ei állapotnak megfelelően, amely adatokat a Jelentés tartalmazza. A támogatás 
az egyesített rendszerű közcsatornával ellátott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való 
ellátását szolgálja. 

Az előirányzatból 500,0 millió forint támogatás illeti meg azon – a kedvezményezett 
térségekről szóló kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott leghátrányosabb 
helyzetű kistérségekben lévő – városi önkormányzatokat, amelyeknél az önkormányzati 
belterületi kiépítetlen utak aránya – a 2005. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési 
Programról szóló 303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet szerinti 1390/03. számú „A helyi közutak 
adatai” elnevezésű 2005. december 31-ei állapotot tükröző adatgyűjtés szerint – meghaladja a 
60%-ot. A támogatás egyenlő mértékben illeti meg az érintett városi önkormányzatokat, és 
elsősorban a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. 

Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, 
az e jogcímen a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, az 
önkormányzathoz beérkezett, az önkormányzat által igazolt számlák alapján történik. A 
támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig 
történik. 

21. A vizitdíj visszatérítésének támogatása 

Előirányzat: 100,0 millió forint 

A támogatást a települési önkormányzatok igényelhetik azon lakosaik által fizetett vizitdíj 
visszatérítéséhez, akik 20-nál több alkalommal fordultak orvoshoz. A támogatás 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének módját 
a Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben szabályozza.  



 
 
 
 
14108 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/183. szám 

22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása 

Előirányzat: 500,0 millió forint 2008. január 1-jétől augusztus 31-éig 

360,0 millió forint 2008. szeptember 1-jétől  

Az 500,0 millió forint előirányzatból támogatást igényelhetnek az alapfokú 
művészetoktatási intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok.  

A 360,0 millió forint előirányzatból támogatást a közoktatás minőségbiztosításáról és 
minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10–14/F. §-ban meghatározott 
eljárásban a „Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített 
alapfokú művészetoktatási intézmény” címet megszerzett intézményeket fenntartó 
önkormányzatok igényelhetnek. 

A támogatások az alapfokú művészetoktatási intézmények működtetésére, fejlesztésére 
szolgálnak. 

A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és 
ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter – a pénzügyminiszter 
véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter 
egyetértésével – 2008. március 15-éig rendeletet ad ki. 

23. A kistelepülési iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítása, valamint 
közösségi buszok beszerzése 

Előirányzat: 3 500,0 millió forint 

Ezen előirányzatból támogatás igényelhető azon beruházásokhoz, amelyek megvalósítására 
Európai Uniós pályázat nem nyújtható be. 

Támogatást igényelhet: 
a) a 3. számú melléklet 3. b) pontja szerint ösztönző hozzájárulásban részesülő, 2007. 

vagy 2008. évben újonnan alakuló, vagy új taggal bővülő körjegyzőség székhelye 
szerinti önkormányzat a körjegyzőség tárgyi feltételeinek javításához; 

b)  az 1500 fő lakosságszám alatti településen általános iskolát fenntartó – a Ttv. 8., 9. 
vagy 16. §-a alapján létrejött – intézményi társulás és többcélú kistérségi társulás az 
e törvény 8. számú mellékletének IV. Többcélú kistérségi társulások támogatása 
jogcím, Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelő iskola tárgyi 
feltételeinek javításához; 

c) az e törvény 8. számú mellékletének IV. fejezet 2.2.1. pontja szerinti támogatásban 
részesülő, a kedvezményezett térségekről szóló kormányrendelet 2–3. mellékletében 
szereplő kistérségben megalakult többcélú kistérségi társulás legalább 15 személy 
biztonságos szállítására alkalmas közösségi busz beszerzésére. 

Az igényelhető maximális támogatás az a) pont esetén 15 millió forint, a b) pont esetében 
20 millió forint, a c) pont esetén 30 millió forint. 

A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és 
ellenőrzésének részletes szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – az 
oktatási és kulturális miniszter és a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2008. 
február 28-áig rendeletet ad ki.  
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24. 2006. év tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítése 

Előirányzat: 1 100,0 millió forint 

A támogatás a 2006. tavaszi árvíz, valamint belvíz miatt kialakult károk enyhítésével 
összefüggésben pótlólagosan felmért jogosulti kör kárenyhítésére szolgál. A támogatás 
folyósításának és elszámolásának rendjét az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a 
pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2008. március 15-ig rendeletben szabályozza. 

25. Nyári gyermekétkeztetés 

Előirányzat: 1 200,0 millió forint 

Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési 
önkormányzatok feladatellátásának támogatására szolgál. Támogatásra azok a települési 
önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári időszakban a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak. 

A támogatás elosztásának részletes szabályairól a szociális és munkaügyi miniszter – a 
pénzügyminiszter véleményének kikérésével, valamint az önkormányzati és területfejlesztési 
miniszter egyetértése mellett – 2008. április 15-éig rendeletet ad ki. 

26. A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása 

Előirányzat: 40 000,0 millió forint 

A központi költségvetés normatív feltételekkel nyújt támogatást a helyi önkormányzatoknak 
az általuk fenntartott költségvetési szervek munkavállalói 2008. évi illetményének – e törvény 
alapján történő – növelésére. A támogatás a helyi önkormányzatot a 2008. január 1-jei létszám 
illetményadatainak felmérése alapján illeti meg, az illetmény-előmeneteli rendszer 
növeléséhez kapcsolódó kiadásaira, elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás a 
2008. január 1-jétől külön törvény szerint kötelező besorolás és az ahhoz kapcsolódó garantált 
illetményszintek eléréséhez szükséges illetménynövelés összege, de legalább a 
közalkalmazotti illetménytábla, a közalkalmazotti pótlékalap, valamint a köztisztviselői 
illetményalap növekedés 60%-a. 

A középfokú képesítést igénylő munkakörben dolgozók esetében, ahol a garantált 
bérminimum magasabb az illetményrendszerekben meghatározottnál, ott a garantált 
bérminimumokat kell figyelembe venni a támogatás kiszámítása során. 

A támogatás folyósítása a felmérést követő első ütemben halmozott időarányosan, majd havonta 
egyenlő részletekben a nettó finanszírozás keretében történik. A központi költségvetés a felmérés 
eredményének megállapításáig a bérfizetési időpontokhoz igazodóan előleget biztosít. 

Az előleget az önkormányzat a 2008. január 1-jei statisztikai létszámára figyelemmel a Magyar 
Államkincstáron keresztül 2008. január 10-éig igényli elszámolási kötelezettség mellett. Az előleg 
a támogatás első ütemű folyósításakor  kerül elszámolásra. Amennyiben az előleg magasabb a 
felmérés alapján az önkormányzatot megillető támogatás időarányos részénél, úgy a túllépés teljes 
összegét az önkormányzat – a visszafizetés napjáig a 20% feletti túllépésre számított kétszeres 
jegybanki alapkamattal terhelten – visszafizeti. A támogatási igény felméréséről, a folyósítás és az 
elszámolás rendjéről a Kormány 2008. február 28-áig rendeletet ad ki. 
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27. Belterületi belvízrendezési célok támogatása 

Előirányzat: 500,0 millió forint 

A támogatást Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye azon városi önkormány-
zatai igényelhetik: 

a) ahol a tengerszint feletti átlagmagasság a Földmérési és Távérzékelési Intézet Központi 
Adat és Térképtárának adatai alapján 85 méternél nem több, és 

b) amelyek a kedvezményezett térségekről szóló kormányrendelet 2–3. számú 
mellékletében szereplő kistérségek területén találhatók. 

A 2009. évre az előirányzat 100%-ára vállalható kötelezettség. 
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és 

ellenőrzésének részletes szabályairól az önkormányzati és területfejlesztési miniszter – a 
környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter véleményének 
kikérésével – 2008. március 15-éig rendeletet alkot. 

28. Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése 

Előirányzat: 500,0 millió forint 

Az előirányzat a villamosenergia liberalizáció miatti áremelkedésből származó kiadási többletet 
saját forrásból részben vagy egészben finanszírozni nem képes települési önkormányzatok 
támogatására szolgál. Igénylése 2008. évben az e törvény 6. számú melléklet 1. pontja szerinti 
feltételrendszer keretében történik. A támogatás a 6. számú melléklet 1.3.1.2. pontja szerint 
számított – de legfeljebb a működési forráshiánynak megfelelő – összegben jár. A támogatásról a 
pénzügyminiszter július 15-éig, illetve november 30-áig dönt és annak önkormányzatonkénti 
összegét a Magyar Közlönyben, illetve a Pénzügyminisztérium honlapján teszi közzé. A támogatás 
átutalására – a nettó finanszírozás keretében – a közzététel hónapjáig időarányosan járó támogatásra 
szólóan egy összegben, a további részre vonatkozóan havi ütemezésben kerül sor. A szeptember 
30-áig benyújtott igénylés alapján megállapított támogatás átutalása a közzétételt követően, soron 
kívül történik.  

Az igénybe vett támogatás elszámolása a villamosenergia szolgáltatóval (szolgáltatókkal) 
kötött szolgáltatási szerződés(ek)ből következő áremelkedés éves súlyozott átlagos mértéke 
miatti kiadásnövekmény alapján történik. 
 
Kiegészítő szabály: 
A központosított előirányzatok közül: 

– az 1. pont szerinti lakossági közműfejlesztés támogatásánál, 
– a 11. pont szerinti 2007. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél 

beszámítással érintett önkormányzatok támogatásánál, 
– a 21. pont szerinti vizitdíj visszatérítésének támogatásánál, 

amennyiben az 51. § (5) bekezdésben foglalt átcsoportosítási lehetőség már kimerült, a 
teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól, valamint  

– a 28. pont szerinti villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése 
jogcímén rendelkezésre álló előirányzat túlléphető. 
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6. számú melléklet a 2007. évi CLXIX. törvényhez 

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő 
támogatások 

1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása 
 

Előirányzat: 12 500 millió forint 

A működési forráshiányból és az önkormányzati kötelező feladatok alacsony szintű ellátási 
képességéből eredően az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő települési 
önkormányzatok támogatást igényelhetnek az alábbi feltételek szerint. 

E támogatást csak azok az önkormányzatok igényelhetik, amelyek a normatívan képződő 
forrásokon túl a saját források maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére 
tett intézkedések mellett sem képesek a kötelező önkormányzati feladatok ellátására. 

Az önkormányzattól elvárható bevételek és az elismerhető kiadások számításához e törvény 
alapján a Pénzügyminisztérium részletes módszertani útmutatót (a továbbiakban: útmutató) 
készít, és arról – a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága illetékes megyei 
szervezeti egységein (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül – az önkormányzatokat 
tárgyév február 10-éig tájékoztatja. 
 
1.1. Nem igényelhet támogatást ezen a címen az az önkormányzat, amely(nek): 

1.1.1. lakosságszáma 1 000 fő alatti és körjegyzőséghez nem tartozik, illetve nem 
vállalja, hogy legkésőbb 2009. január 1-jei hatállyal körjegyzőséghez fog 
tartozni, kivéve, ha ez alól a közigazgatási hivatal felmentésével rendelkezik. 
E támogatás szempontjából körjegyzőségnek tekintendő a társult képviselő-
testület hivatala is. 

A közigazgatási hivatal a felmentést megadja: 
– ha az önkormányzat földrajzi helyzete nem teszi lehetővé, hogy az 

igazgatási feladatai ellátására körjegyzőséget alakítson, illetve ahhoz 
csatlakozzon, 

– ha az önkormányzat az igazgatási feladatai ellátására már működő 
körjegyzőséghez kívánt csatlakozni, de a körjegyzőséghez tartozó 
önkormányzatok ezt nem tették számára lehetővé, 

1.1.2. a polgármesteri hivatalon túl intézményt nem tart fenn, ide nem értve, ha külön 
jogszabályok szerint létrehozott társulás(ok)ban vesz részt, 

1.1.3. az 1.2.1. és 1.2.2. pontokban meghatározott kapacitás-kihasználtsági 
feltételeknek nem felel meg, illetve azok teljesítését nem vállalja, kivéve, ha a 
közigazgatási hivatal felmentésével rendelkezik. 

A közigazgatási hivatal a felmentést megadja: 
– ha az önkormányzat földrajzi helyzete vagy a közlekedési viszonyok nem 

teszik lehetővé, hogy társuljon és ezáltal teljesítse az 1.2.1. és 
1.2.2. pontokban meghatározott feltételeket, 
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– ha az önkormányzat az adott feladat ellátására már működő társuláshoz 
vagy más települési önkormányzat(ok) által ellátott feladathoz, fenntartott 
intézményhez kívánt csatlakozni, de a társulásban résztvevő, illetve a közös 
feladatellátáshoz felkért települési önkormányzatok ezt nem tették számára 
lehetővé, 

1.1.4. helyi adó bevezetéséről nem döntött, és ilyen bevételt nem tervez és nem 
realizál, 

1.1.5. a tárgyévi összes felhalmozási célú bevételein túl tervezi a felhalmozási célú 
kiadásait. Felhalmozási célú bevételként a felhalmozási célra kapott támogatás 
vagy támogatás értékű bevétel, az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz, 
az e törvény 3. számú mellékletének 7. pont szerinti jogcíme alapján a 
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos 
foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz történő 
hozzájárulás 100%-a, a magánszemélyek által befizetett építményadó és 
telekadó, valamint a luxusadó 20%-a, továbbá az önkormányzat döntése 
alapján a magánszemélyek kommunális adójának 100%-a, az önkormányzat 
felhalmozási és tőke jellegű bevételei, a pénzmaradvány felhalmozási célú 
része, a felhalmozási kiadások általános forgalmi adó tartalmának visszatérített 
összege, valamint a felhalmozási célra felvett hitel vehető figyelembe. 
Felhalmozási kiadás forrásaként figyelembe vehető továbbá az önkormányzat 
2008. évi személyi jövedelemadó vagy normatív hozzájárulás bevételéből a 
Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. 
törvény (a továbbiakban: 2007. évi költségvetési törvény) 3. számú 
mellékletének 10. pont szerinti – a lakáshoz jutás feladatai – jogcímen az 
önkormányzatot megillető 2007. évi normatív hozzájárulás 100%-ával 
megegyező összeg is, 

1.1.6. kötelező könyvvizsgálat esetén a tárgyévet megelőző évi zárszámadását a 
könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el, 

1.1.7. működési forráshiányának az igénybejelentésben szerepeltetett összege nulla, 
vagy ennél kisebb érték. 

 
1.2. Kapacitás-kihasználtsági feltételek: 

Az önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények 
intézményenként, ezen belül az általános iskolákban évfolyam-csoportonként 
számított kihasználtsága a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Közokt. tv.) 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, 
illetve osztály átlaglétszáma (a továbbiakban: elvárt csoport, illetve osztály 
átlaglétszám) 

1.2.1. a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben érje el a 2007. évi költségvetési 
törvény 6. számú melléklete 1.2.2. pontjában 2007/2008. tanévre 
meghatározottakat. 

1.2.2. a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben érje el: 

a) a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában résztvevő 
önkormányzat esetében e törvény 8. számú mellékletének IV. pontja 
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szerinti többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez 
vállalt, a Kiegészítő szabályok 2.1–2.2. pontjában meghatározottakat, 

b) a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában részt nem vevő 
település esetében – a c) pont szerinti települések kivételével –  

ba) óvodai csoport(ok)ban az első és második óvodai nevelési években, 
illetve alapfokú oktatási intézmények 1–2.  és 5–6. évfolyamain (hat 
évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7–8. évfolyamon) együttesen 
az elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszámának a 75%-át, és 

bb) óvodai csoport(ok)ban a 3. óvodai nevelési évben, illetve alapfokú 
oktatási intézmények 3–4. és 7–8. évfolyamain együttesen  

– a 3 000 fő, vagy az alatti lakosságszámú települések tekintetében az 
elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszámának az 50%-át, 

– a 3 000 fő feletti lakosságszámú települések tekintetében az elvárt 
csoport, illetve osztály átlaglétszámának a 70%-át. 

c) A többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában részt nem vevő 
település esetében tagintézményként működő alapfokú oktatási intézmény 
kihasználtsága érje el: 

ca) az 5. és 6. évfolyamokon (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a  
7–8. évfolyamon) együttesen az elvárt osztály átlaglétszámának a 75%-át, és 

cb) a 7–8. évfolyamokon a bb) pontban meghatározottakat. 

Az 1.2.1. pont esetében a 2007. évi költségvetési törvény 6. számú melléklete 
1.2.2. b) és c) pontjai, valamint a jelen melléklet 1.2.2. b) és c) pontjai szerinti 
számításnál a nemzeti és etnikai kisebbségek számára, továbbá a 
gyógypedagógiai nevelés, oktatás céljából létrehozott, szervezett csoport, 
illetve osztály létszámát figyelmen kívül kell hagyni. A sajátos nevelési igényű 
vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermeket/ 
tanulót, ha a többi gyermekkel/tanulóval együtt vesz részt az óvodai 
nevelésben, illetve az általános iskolai oktatásban, a Közokt. tv. 3. számú 
mellékletének II. 3. pontjára tekintettel kell figyelembe venni. 

1.2.3. A támogatás teljes összegére jogosult az önkormányzat abban az esetben, ha a 
2007/2008. nevelési, illetve tanévben nem felel meg az 1.2.1. pont szerinti 
feltételnek, de vállalja, hogy az 1.2.2. pont szerinti feltételeket a 
2008/2009. nevelési, illetve tanévben teljesíti. 

1.2.4. A támogatás időarányos, 8 havi részére jogosult az az önkormányzat, amely a 
2007/2008. nevelési, illetve tanévben megfelel az 1.2.1. pont szerinti 
feltételnek, de a 2008/2009. nevelési, illetve tanévben nem vállalja, illetve nem 
teljesíti az 1.2.2. pont szerinti feltételeket. 

 
1.3. A forráshiány összegének megállapításánál a kötelező önkormányzati feladatok – az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatok (a továbbiakban: 
OEP finanszírozási kör) nélküli – tárgyévet megelőző év tényleges működési kiadásait a 
tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényből fakadó kötelezettséggel növelten lehet 
figyelembe venni. Az OEP finanszírozási kör tárgyévet megelőző év kiadása alatt a 
következő forrásokból teljesített kiadások értendők: egészségügyi működési célra 
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OEP-től és egyéb szervektől átvett pénzeszköz, a gyógyító-megelőző feladatellátás saját 
működési bevétele, az ilyen célú előző évi maradvány-felhasználás, valamint a fenntartó 
önkormányzattól származó 2007. évi működési célú támogatás (intézmény-
finanszírozás) összege, legfeljebb a 2005. évi tényleges működési célú támogatás 
erejéig. 

1.3.1. A működési kiadás számításánál – az útmutató módszertana szerint – a tárgyévre 
vonatkozó költségvetési törvény alapján kialakításra került paramétereket lehet 
figyelembe venni. Ezen belül  

1.3.1.1. a személyi juttatásoknál növekmény e támogatás megállapításánál 
nem vehető figyelembe, 

1.3.1.2. a dologi kiadásoknál a tárgyévet megelőző év tényleges kiadása 
2,4%-os növekménye, ezen túl a villamosenergia – az 
áramszolgáltatási szerződés(ek) alapján számított, egységár 
változásból fakadó áremelkedés éves súlyozott átlagos mértéke 
szerinti – kiadásnövekményének 4,8% feletti része vehető 
figyelembe. Ez utóbbi kiadásnövekmény támogatásának forrását az 
e törvény 5. számú melléklet 28. pont szerinti jogcím előirányzata 
biztosítja.  

1.3.1.3. a köz- és magánszféra együttműködése (a továbbiakban: PPP) 
keretében megvalósult létesítmények esetében – ha a XI. 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezetből 2008. 
évben költségvetési támogatásban részesülnek – a működési kiadások 
körében – a szolgáltatási szerződés hatálya időszakában – kizárólag 
az önkormányzat által fizetendő szolgáltatási díjból az üzemeltetéshez 
kapcsolódó fizetési kötelezettség 25%-a vehető figyelembe. Az 
üzemeltetési célú hozzájárulás-rész arányát az önkormányzati 
szolgáltatási díjban és a költségvetési hozzájárulásban egyenlőnek 
kell tekinteni. Egyéb esetben a PPP keretei között megvalósult 
fejlesztéshez kapcsolódó működési kiadások nem vehetők 
számításba. 

1.3.2. A személyi juttatások számításánál 

1.3.2.1. a főállású polgármester, alpolgármester illetményét és a társadalmi 
megbízatású polgármester, alpolgármester havi tiszteletdíját 

– azon települési önkormányzatnál, ahol a lakosságszám 350 fő 
vagy az alatti, a 2007. évben hatályos köztisztviselői 
illetményalap két és félszeresével megegyezően, 

– azon települési önkormányzatnál, ahol a lakosságszám 351–
750 fő közötti, a 2007. évben hatályos köztisztviselői 
illetményalap három és félszeresével megegyezően, 

– a 750 fő feletti lakosságszámú település önkormányzata, vagy a 
750 fő vagy az alatti főállású polgármestert foglalkoztató és 
2008. január 1-jén legalább három községet magában foglaló 
körjegyzőségi székhelyként működő települési önkormányzat 
esetében a 2007. évben hatályos köztisztviselő illetményalappal a 
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
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önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvény (a továbbiakban: Pttv.) 3. és 4. §-a alapján számított 
minimum összegben 

lehet figyelembe venni.  

1.3.2.2. a polgármester, alpolgármester költségtérítése a Pttv. 18. §-a szerinti 
minimum összegben kerül figyelembevételre, legfeljebb a 
2007.  évben ténylegesen kifizetett költségtérítés összegének erejéig, 

1.3.2.3. az önkormányzati képviselők tiszteletdíja a tárgyévben hatályos 
köztisztviselői illetményalap és a Pttv. 15. §-a szerinti minimum 
szorzószámok, és a költségtérítésük az útmutató módszertana szerint 
meghatározott összegben kerül figyelembevételre, legfeljebb a 
2007.  évben ténylegesen kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés 
együttes összegének erejéig, 

1.3.2.4. a nem rendszeres személyi juttatások számításánál legfeljebb az egy 
havi illetmény 25%-ának megfelelő jutalom összege kerül 
figyelembevételre. 

1.3.3. A forráshiány számításánál az önkormányzat elvárható bevételeit – az OEP 
finanszírozási kör nélkül – az e törvényben meghatározott központi 
költségvetési kapcsolatokból származó működési célú forrásai, ideértve a 2007. 
évi költségvetési törvény 4. számú melléklete B) III. 8. pontja szerint a 
2007.  évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésének elszámolásakor 
megmaradó összegből az önkormányzatot megillető összeget is, az intézményi 
működési bevételek, az önkormányzatok sajátos működési bevételei, a 
támogatásértékű működési bevételek és az államháztartáson kívülről átvett 
működési célú pénzeszközök, a működési célú kölcsönökből és 
értékpapírokból származó bevételek, továbbá a kötelezettségvállalás nélküli 
működési célú pénzmaradvány és a felhalmozási bevételből működésre 
tervezett összeg képezi. Amennyiben az intézményi működési és 
önkormányzati sajátos működési bevételeknek az útmutató módszertana szerint 
korrigált összege az előző évi teljesítéshez képest nem növekszik legalább a 
tárgyévre prognosztizált infláció mértékével, a különbözet csökkenti, valamint 
ha az önkormányzatok – előzőek szerint figyelembe vett – sajátos működési 
bevételein belül a tervezett iparűzési adó nem éri el a számított iparűzési 
adóerő-képességet, e különbözet szintén csökkenti a számított forráshiányt. 

1.3.4. A forráshiány számítása során a támogatásértékű működési bevételek és 
kiadások, valamint az államháztartáson kívülről származó működési célú átvett 
és átadott pénzeszközök egyenlege az útmutató módszertana szerint számított 
növekménnyel együtt kerül figyelembevételre. 

1.3.5. A tárgyévet megelőző évben e kiegészítő támogatásban nem részesült 
önkormányzatoknál csökkenti a számított forráshiányt az az összeg, amellyel a 
tárgyévet megelőző évben a települési önkormányzat felhalmozási kiadásai 
meghaladták a felhalmozási bevételeit. 

1.3.6. A pénzmaradvány igazolt kötelezettségeken felüli összege csökkenti a 
számított forráshiányt. Az előző évi pénzmaradvány megállapítását és 
felhasználását tételesen be kell mutatni. 
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1.3.7. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti: 

1.3.7.1. az e törvény 3. számú mellékletének 16.6.1. és 16.6.2. pont szerinti, 
valamint a 16.6.1. pont szerinti jogcímnél figyelembe vett 
gyermekek, tanulók létszáma után – a 3. számú melléklet kiegészítő 
szabályainak 10. a) pontjában meghatározottak figyelembevételével – 
a 15. pont szerinti jogcímen szereplő normatív hozzájárulások 
kivételével számított tárgyévi normatív hozzájárulás és az átengedett 
személyi jövedelemadó, valamint az iparűzési adóerő-képesség 
együttes összegének 2%-a, 

1.3.7.2. a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek közül  
– az útmutató módszertana szerinti – szociális és gyerekjóléti 
alapszolgáltatáshoz és intézményi ellátáshoz, gyermekvédelmi 
ellátáshoz kapcsolódó és közoktatási célú normatív hozzájárulások 
2008. évi előirányzatai és 2007. évi előirányzatai teljesített 
összegének negatív különbözete, 

1.3.7.3. az elsőfokú építésügyi hatóságok kijelöléséről szóló jogszabály 
szerinti elsőfokú építésügyi hatósági hatáskört gyakorló jegyzőt 
foglalkoztató nem körzetközpont települési önkormányzatoknál az 
építésügyi hatósági feladatokhoz kapcsolódó – az útmutató 
módszertana szerinti – forráshiány összege, 

1.3.7.4. továbbá a 2007. évi költségvetési törvény 6. számú melléklete 
1.11.1. pontjában 2008. évre meghatározottak. 

1.3.8. Az előző években felvett működési hitel tárgyévi visszafizetési kötelezettsége a 
számított forráshiánynak nem része. 

1.3.9. Amennyiben az önkormányzat egy lakosra jutó tárgyévet megelőző évi 
teljesített működési kiadásainak összege a 2006. évi teljesített működési 
kiadások országos, településkategóriánkénti egy lakosra jutó – a helyi kötelező 
feladatok megjelenítését eredményező, útmutató módszertana szerinti 
korrekciókkal és a legalacsonyabb és legmagasabb működési kiadást teljesítő 
önkormányzatok 3%-a figyelmen kívül hagyásával – számított átlagának 
110%-át meghaladja, illetve nem éri el annak 90%-át, akkor a forráshiány 
összege csökken, illetve nő. A számítást az OEP finanszírozási kör nélkül kell 
elvégezni. Egy adott önkormányzat szempontjából a településkategória átlaga 
az önkormányzat lakosságszáma alapján, a kategória intervallumának 
közepétől való elhelyezkedése figyelembevételével kerül – az útmutató 
módszertana szerint – meghatározásra. A számításnál a megyei önkormányzat 
feladatkörébe tartozó feladat ellátását végző intézményeket fenntartó városi 
önkormányzatok külön kategóriát alkotnak. 

1.3.10. Az 1.3.9. pontban foglalt átlagtól való eltérés számításakor – legfeljebb az 
országos településkategória 100%-os mértékének megfelelő szintig – az 
önkormányzat 2007. évi kiadását csökkenti: 

1.3.10.1. a közmunka és közhasznú foglalkoztatás erre a célra kapott 
támogatásértékű működési bevételt, az államháztartáson kívülről 
származó működési célú átvett pénzeszközt és működési bevételt 
meghaladó személyi kiadása és annak munkaadókat terhelő járuléka, 
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1.3.10.2. a határátkelőhelyek, kompok, révek fenntartásához kapcsolódó 
működési célú állami támogatáson és a tevékenységhez kapcsolódó 
működési bevételeken felüli kiadása, 

1.3.10.3. továbbá a 2007. évi költségvetési törvény 6. számú melléklete 
1.11.2. pontjában 2008. évre meghatározottak.  

1.3.11. Az előző pontokban foglalt korrekciókkal számított támogatás nem lehet több 
az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott működési célú hitel 
eredeti előirányzatának összegénél. 

1.3.12. Amennyiben az előző pontokban foglalt korrekciókkal számított forráshiány 
összege az 50 000 forintot nem éri el, az önkormányzat részére 50 000 forint 
támogatás kerül megállapításra. 

 
1.4. Az önkormányzatok igényüket a Pénzügyminisztériumhoz az Igazgatóságokon 

keresztül nyújthatják be 2 példányban. Az Igazgatóságokhoz való beérkezés időpontja 
április 20. és szeptember 30. 

Az igénylést a következő dokumentumokkal együtt kell megküldeni (a tárgyév első 
félévére vonatkozó dokumentumok csak a második határidőre szükségesek): 

– a tárgyévet megelőző év költségvetésének végrehajtásáról, 
pénzmaradványának megállapításáról és tételes felhasználásáról, a tárgyévi 
költségvetésről, és a tárgyévi első félévi beszámolóról szóló képviselő-
testületi (közgyűlési) előterjesztés, rendelet, illetőleg határozat, 
könyvvizsgálói jelentés, 

– a képviselő-testület (közgyűlés) nyilatkozata az 1.1.1–1.1.4., 1.1.6., 
valamint az 1.2. és 1.3.7.4. pontokban foglaltak igazolásáról, illetve 
vállalásáról. 

A Pénzügyminisztérium ütemezésének megfelelően az Igazgatóságok az 
igénybenyújtásra vonatkozó határidőket követően – legkésőbb 30 napon belül – a 
rendelkezésre álló dokumentumok és a helyi ismereteik alapján rövid szöveges és 
számszaki elemzést készítenek a figyelembe vehető forráshiányról. Az igényléseket és 
azok mellékleteit önkormányzatonként egy példányban küldik meg a 
Pénzügyminisztérium részére. 

Az igénylések döntés-előkészítése során – indokolt esetben – a Pénzügyminisztérium 
további információkat kérhet az önkormányzatoktól vagy az Igazgatóságtól. 

 
1.5. A támogatásokról a pénzügyminiszter július 15-éig, illetve november 30-áig dönt. A 

támogatások önkormányzatonkénti összegét – évente két alkalommal – a Magyar 
Közlönyben, illetve a Pénzügyminisztérium honlapján kell közzé tenni. 

 
1.6. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok a 

tárgyévben megillető kiegészítő állami támogatás összegének terhére – utólagos 
elszámolási kötelezettség mellett – finanszírozási előleget vehetnek igénybe. Az előleg 
igénylésére az önkormányzat elfogadott költségvetési rendelete alapján, annak 
elfogadási időpontjához igazodóan február 5-éig, illetve március 5-éig van lehetőség. 
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1.6.1. A jogosan igénybe vehető előleg összege: 

– ha az előző évben is forráshiányos volt az önkormányzat, nem lehet több, 
mint a tárgyévet megelőző évben a részére folyósított kiegészítő támogatás 
összegének 70%-a, 

– ha az előző évben ezen a címen nem részesült támogatásban az 
önkormányzat, nem haladhatja meg az elfogadott költségvetési 
rendeletében meghatározott működési célú hitel 50%-át. 

1.6.2. Az előleg-igénylésre irányuló kérelmeket az Önkormányzati és Terület-
fejlesztési Minisztériumnak címezve az Igazgatósághoz kell benyújtani. Az 
előleg átutalása az első hét hónap során havonta időarányosan, a nettó 
finanszírozás keretében történik a kiegészítő támogatás terhére. 

1.6.3. Amennyiben az első alkalommal megállapított kiegészítő támogatás összege 
kisebb, mint az igényelt előleg, akkor a jogtalanul igénybe vett előleg különbözetet 
– az előleg folyósításától a támogatás folyósításának megkezdéséig számított, a 
költségvetési évet megelőző év átlagos jegybanki alapkamata kétszeresével 
növelten – a nettó finanszírozásba tartozó források terhére kell elszámolni. 

1.6.4. Az igénybe vett előlegről az önkormányzatok tárgyév május 31-éig mondhatnak le 
írásban. A lemondást az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak kell 
címezni, és az Igazgatósághoz kell benyújtani. Az előleg folyósításától a lemondás 
időpontjáig igénybe vett előleget a költségvetési évet megelőző év átlagos jegybanki 
alapkamata kétszeresével növelten a nettó finanszírozás keretében kell elszámolni. 

1.6.5. Amennyiben az önkormányzat április 20-áig nem igényel kiegészítő támogatást 
és az előlegről nem mondott le, akkor az igényelt előleg folyósítását az 
Igazgatóság értesítése alapján az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium május hónaptól megszünteti. A már jogtalanul igénybe vett 
előleg elszámolása az 1.6.3. pont alapján történik, azzal, hogy a kamatot az 
előleg folyósításától május 20-áig kell számítani. 

 
1.7. Az első alkalommal megállapított támogatás átutalására – a nettó finanszírozás 

keretében – a közzététel hónapjáig időarányosan járó támogatásra szólóan – az 
előleggel korrigálva – egy összegben, a további részre vonatkozóan havi ütemezésben 
kerül sor. A szeptember 30-áig benyújtott igénylés alapján megállapított kiegészítő 
támogatás átutalása a közzétételt követően, soron kívül történik. 

 
1.8. A támogatott önkormányzat a jóváhagyott támogatásról év végén az útmutató szerint 

elszámol. Az elszámolás során az önkormányzat bemutatja az igénybejelentés alapjául 
szolgáló feltételrendszer és a nyilatkozatában vállalt kötelezettségei teljesülését, 
valamint az 1.8.2–1.8.6. pontokban foglaltakat. 

1.8.1. Amennyiben az elszámolás során az önkormányzat az 1.1.1–1.1.4. és 
1.2. pontok szerinti valamely feltételt, illetve annak vállalását nem teljesíti, 
akkor a jogtalanul igénybe vett teljes támogatást köteles visszafizetni. Az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
64/B. §-a (2) bekezdésében foglaltak szerinti kamattal együtt. 
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1.8.2. Amennyiben az önkormányzat az 1.1.5. pont szerinti egyensúlyi feltételnek a 
teljesített bevételek és kiadások számbavétele alapján nem felel meg, akkor a 
teljesített felhalmozási bevételeket meghaladó felhalmozási kiadások összegével 
megegyező jogtalanul igénybe vett kiegészítő támogatást vissza kell fizetnie. 

1.8.3. Amennyiben az önkormányzat tárgyévben teljesített működési célú intézményi 
bevételei és önkormányzati sajátos – személyi jövedelemadó nélküli – 
működési bevételei együttesen meghaladják a támogatásnál e jogcímeken 
figyelembe vett működési bevételeket, akkor 

– a figyelembe vett működési célú intézményi bevétel 20%-át meghaladó 
többletbevétel 20%-ának összegével, és 

– az önkormányzati sajátos – személyi jövedelemadó nélküli – működési 
bevétel 10%-át meghaladó többletbevétel összegével 

megegyező támogatást a központi költségvetés javára vissza kell fizetnie. 

1.8.4. Az elszámolás során visszafizetendő a központi költségvetés javára a 
kiegészítő támogatásnál figyelembe nem vett normatív hozzájárulás és az 
iparűzési adóerő-képességhez kapcsolódó jövedelemkülönbség mérséklését 
szolgáló támogatás évközi és év végi pótlólagos igénylésének évközi és év végi 
visszafizetési kötelezettséget meghaladó összegével megegyező – az útmutató 
módszertana szerinti – támogatás, a kötelező feladat-ellátási körben eddig el 
nem látott új feladathoz kapcsolódó normatív hozzájárulás kivételével. 

1.8.4.1. Nem kell visszafizetni a vállalkozói önrevízió miatt keletkezett és 
2007. évi visszafizetéssel teljesített iparűzési adóerő-képességhez 
kapcsolódó támogatás – útmutató módszertana szerint számított – 
összegét. 

1.8.5. Az elszámolás során visszafizetendő az 1 500 fő vagy az alatti lakosságszámú 
önkormányzat esetében a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében 
ösztönzött feladatokhoz, intézmény(ek)hez kapcsolódó forráshiány – útmutató 
módszertana szerint számított – időarányos összege, amennyiben az 
önkormányzat a 2007. évi költségvetési törvény 6. számú melléklete 
1.11.1.2. pontjában foglaltakat nem teljesítette, kivéve, ha ez a támogatás 
megállapításánál már figyelembevételre került. 

1.8.6. Az 1.8.2–1.8.5. pontokban foglalt visszafizetési kötelezettség együttes összege 
nem haladhatja meg az e jogcímen kapott kiegészítő támogatás összegét. A 
jogtalan igénybevételt az Áht. 64/B. §-ának (2) bekezdésében foglalt kamatfizetési 
kötelezettség terheli. A jogtalan igénybevétel kezdő napja 2008. év december 31. 

1.8.7. A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatait a 2007. január 1-jei 
állapot szerint, az 1.3.9. pont szerinti számításnál a települési önkormányzatok 
közigazgatási státuszát a 2007. december 31-ei állapot szerint kell figyelembe 
venni. Amennyiben az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 
1000 fő vagy az alatti, de 2008. január 1-jén 1000 fő feletti, akkor az 
1.1.1. pont vonatkozásában a 2008. január 1-jei állapot az irányadó. 
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1.9. A pénzügyminiszter az előirányzat felhasználásáról az Országgyűlés Önkormányzati 
és Területfejlesztési Bizottságát a tárgyévet követő év február 28-áig tájékoztatja. 

 
1.10. Az előirányzat teljesülése külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól, 

amennyiben a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi 
jövedelemadója fejezet átcsoportosítási szabályaira vonatkozó rendelkezések 
– e törvény 16. § (2) bekezdése és 51. § (5) bekezdése – lehetőségei kimerültek. 

 
1.11. A 2009. évtől történő igénylésre vonatkozó egyes szabályok 

1.11.1. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti: 

1.11.1.1. a tárgyévet megelőző év kötelezettségvállalással terhelt működési 
pénzmaradványa működésre történő felhasználásának – az útmutató 
módszertana szerint számított – összege, 

1.11.1.2. a tárgyévet megelőző év január 1-jei és december 31-ei értékpapír és 
egyéb pénzügyi eszközök állománya csökkenéséből – az útmutató 
módszertana szerint számított – működési célra fordított összeg. 

1.11.2. A jelen melléklet 1.3.9. pontja szerinti átlagtól való eltérés számításakor 
– legfeljebb az országos településkategória 100%-os mértékének megfelelő 
szintig – az önkormányzat előző évi kiadását csökkenti az 1.11.1.1. és 
1.11.1.2. pontban meghatározott összeg. 

 

2. Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok 
adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés 
alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára 

Előirányzat: 100 millió forint 

2.1. Visszterhes kamattámogatás iránti kérelmet nyújthat be az a helyi önkormányzat, amely 
a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvényben 
szabályozott eljárás keretében az egyezséget pénzintézeti hitellel teremtette meg. A 
támogatás feltételeit az önkormányzati és területfejlesztési miniszter és a támogatott 
önkormányzat közötti megállapodásban kell rögzíteni. 

2.2. Az adósságrendezés megindítását követően, az adósságrendezési eljárás időtartama alatt 
a forráshiányból eredő jelentős ellátóképesség-csökkenés és az e törvény 6. számú 
mellékletének 1. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén a helyi önkormányzat 
támogatást igényelhet. E támogatást csak az a helyi önkormányzat igényelheti, amely a 
források maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések 
mellett sem képes a válságköltségvetésben vagy a működési válságtervben foglalt 
feladatok ellátására. Amennyiben az önkormányzat adott költségvetési évben az 
e törvény 6. számú mellékletének 1. pontjában szabályozott támogatásban már részesült, 
úgy e jogcímen támogatást nem igényelhet. 

2.3. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnokok 
díjához állami támogatás vehető igénybe. 

A pénzügyi gondnokok díjának folyósításáról – a bíróság díjmegállapító végzésének jogerőre 
emelkedését követően – az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium intézkedik a 
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helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 
végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 9. §-a alapján. 

A pénzügyi gondnok díjának összege – az általános forgalmi adóval együtt – legalább 
800 ezer forint, legfeljebb 3 000 ezer forint. 

3. A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 

Előirányzat: 1 400 millió forint 

Azoknak a települési önkormányzatoknak, amelyek működőképessége az 1. pont alapján 
igénybe vehető támogatások mellett nem biztosítható, továbbá a megyei önkormányzatoknak 
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő 
támogatást adhat, melyet célhoz, feladathoz is köthet. A támogatás az 1. pont szerinti 
támogatással el nem ismert, az önkormányzatok kötelező feladataival összefüggő működési 
kiadásokhoz igényelhető. Az igényelhető támogatás összege nem haladhatja meg az 
önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott működési célú éven belüli hitelek 
összegének 1. pont szerinti támogatással csökkentett összegét. A támogatás megítélésénél 
kiemelten figyelembevételre kerül a működési célra igénybe vett hitel nagysága. 

Nem lehet támogatást igényelni a gazdaságtalan feladatszervezésből, a működési kiadások 
elismerhetőnél nagyobb mértékéből adódó működési hiány finanszírozásához. Így – többek 
között – nem támogatható: 

– a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás, 
– külön is a képviselő-testület/közgyűlés, illetve az önkormányzati hivatal személyi és 

dologi jellegű kiadásainak indokolatlan mértéke, valamint 
– az önként vállalt feladatok és/vagy az ezekhez kapcsolódó átadott pénzeszközök és a 

támogatásértékű kiadások. 

A támogatás igényléséhez és felhasználásához az Önkormányzati és Területfejlesztési 
Minisztérium tárgyév február 10-éig részletes útmutatót készít, és arról – az Igazgatóságokon 
keresztül – a helyi önkormányzatokat tájékoztatja. 

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter az előirányzat felhasználásáról az 
Országgyűlés Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottságát a tárgyévet követő év február 
28-áig tájékoztatja.  
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7. számú melléklet a 2007. évi CLXIX. törvényhez 

A helyi önkormányzatok színházi támogatása 

A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen 11 010,0 millió forint. 
Ebből: 

a) Kőszínházak működtetési hozzájárulása 
ELŐIRÁNYZAT: 9 679,7 millió forint 

Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, 
folyamatosan játszó kőszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt 
alapított közhasznú társaság vagy azt követően nonprofit gazdasági társaság tagjaként 
tulajdonló, azt költségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi 
önkormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint: 

Millió forint 

Helyi önkormányzatok Működtetési 
hozzájárulás 

Békés Megyei Önkormányzat (Jókai Színház) 272,9
Budaörs Város Önkormányzata (Budaörsi Játékszín) 59,9
Budapest Fővárosi Önkormányzat (Bp. Bábszínház, Fővárosi 
Operettszínház, József Attila Színház Kht., Katona József Színház, 
Kolibri Színház, Madách Színház Kht., Mikroszkóp Színpad Kht., 
Radnóti Miklós Színház, Thália Színház Kht., Trafó Kht., Új Színház 
Kht., Vidám Színpad Kht., Vígszínház) 

3 713,7

Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzata 
(Komédium Színház Kht.) 28,8

Budapest Főváros VIII. Kerületi Önkormányzata (Bárka Színház Kht.) 200,4
Budapest Főváros IX. Kerületi Önkormányzata 
(Az FMK Pinceszínháza) 43,5

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csokonai Színház) 460,1
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza) 101,1

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Nemzeti Színház, Győri Balett) 554,4

Heves Megyei Önkormányzat (Gárdonyi Géza Színház) 261,8
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Csiky Gergely Színház) 299,8
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Katona József Színház) 262,8

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 434,0
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Nemzeti Színház, Harmadik Színház) 424,2
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Helyi önkormányzatok Működtetési 
hozzájárulás 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(A Pro Kultúra Sopron Kht. Petőfi Színháza) 254,6

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 
(Móricz Zsigmond Színház) 262,7

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nemzeti Színház) 590,7
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Vörösmarty Színház) 294,0

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szigligeti Színház) 317,6
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Weöres Sándor Színház) 100,0

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (Jászai Mari Színház) 155,5
Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne Ungarn)* 69,8
Veszprém Megyei Önkormányzat (Petőfi Színház) 260,8
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Hevesi Sándor Színház) 256,6

Összesen: 9 679,7

Abban az esetben is jár a hozzájárulás, ha a helyi önkormányzat 2008. év közben az 
előző táblázatban szereplő, működtetési hozzájárulásban részesülő kőszínházát 
működtető költségvetési szervet, közhasznú társaságot, vagy non-profit gazdasági 
társaságot megszünteti és ezeket – közszolgáltatási szerződés alapján – közhasznú 
szervezet, vagy gazdasági társaság működteti tovább, de tevékenységét az önkormányzat 
hozzájárulással támogatja. 

b) Bábszínházak működtetési hozzájárulása 
ELŐIRÁNYZAT: 387,3 millió forint 

Költségvetési szervként állandó, vagy alkalmi társulattal új produkciókat létrehozó, 
folyamatosan játszó bábszínházat fenntartó, vagy ilyen színházat 2007. július 1-je előtt 
alapított közhasznú társaság vagy azt követően nonprofit gazdasági társaság tagjaként 
tulajdonló, azt költségvetési rendeletében külön címrend alatt támogató helyi 
önkormányzatokat működtetési hozzájárulás illeti meg az alábbiak szerint: 

Millió forint 

Helyi önkormányzatok Működtetési 
hozzájárulás 

Békés Megyei Önkormányzat (Napsugár Bábszínház) 25,3
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vojtina Bábszínház) 55,0

                                                 
* Amennyiben a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Deutsche Bühne a Németek 

Magyarországi Országos Önkormányzata fenntartásába kerül át, úgy a támogatási előirányzat időarányos része 
átcsoportosul az I. Országgyűlés fejezet 16. Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása cím 4. Németek 
Magyarországi Országos Önkormányzata alcím előirányzatba. 
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Helyi önkormányzatok Működtetési 
hozzájárulás 

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (Vaskakas Bábszínház) 35,8
Heves Megyei Önkormányzat (Harlekin Bábszínház) 31,4
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (Ciróka Bábszínház) 42,2
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(Csodamalom Bábszínház) 33,1

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Bóbita Bábszínház) 27,4
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Kövér Béla Bábszínház) 25,5
Vas Megyei Önkormányzat (Mesebolt Bábszínház) 35,0
Veszprém Megyei Önkormányzat (Kabóca Bábszínház) 31,9
Zala Megyei Önkormányzat (Griff Bábszínház) 44,7
Összesen: 387,3

c) Színházak pályázati támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: 943,0 millió forint 

E támogatást az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása alapján a helyi 
önkormányzatok által fenntartott – az a) és b) pontban nem szereplő – színházak, illetve 
az általuk támogatott szabadtéri színpadok, nemzetiségi színházak, valamint színházi 
vállalkozások és alternatív műhelyek igényelhetik. Az e célra felosztható támogatási 
összeg megoszlása a következő: 

Millió forint 

Színházak pályázati támogatása 

Szabadtéri színházak 290,0
Nemzetiségi színházak** 102,0
Független színházi műhelyek, kiemelt független színházi műhelyek, 
vállalkozói színházak 269,0

Független tánc- és mozgásszínházi műhelyek, kiemelt független tánc- és 
mozgásszínházi műhelyek 145,0

Független színházi és táncszínházi társulatokat befogadó műhelyek 137,0
Összesen: 943,0

Az elosztásról – az oktatási és kulturális miniszter által kiírt pályázat alapján – 
kuratórium dönt. A támogatás az önkormányzatot illeti meg. 

                                                 
** Amennyiben nemzetiségi színházak az érintett országos kisebbségi önkormányzatok fenntartásába kerülnek át, 

úgy a támogatás időarányos része az érintett országos kisebbségi önkormányzatot illeti meg oly módon, hogy 
azt a helyi önkormányzat átadja a részére. 
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8. számú melléklet a 2007. évi CLXIX. törvényhez 

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai 

I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ 

1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való 
felkészülés támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: 1 671,0 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 11 700 forint/fő/év 

A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a pedagógus szakvizsga és továbbképzés 
megszervezéséhez, a középiskolai pedagógusok felkészítéséhez a kétszintű érettségiztetéshez. 
Az igényjogosultság alapja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Közokt. tv.) 20–21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú 
intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt 
intézményekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 
2007/2008. tanévi nyitó (október 1-jei), és a 2008/2009. tanévi nyitó közoktatási statisztikai 
tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre átszámított (időarányosan 8/12-ed és 4/12-ed 
létszáma figyelembevételével számított) átlaglétszáma. Az így megállapított létszám nem 
haladhatja meg a fenntartó által engedélyezett pedagógus, pedagógiai szakértő, illetve 
pedagógiai előadó álláshelyek számát. 

A támogatás a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően használható fel. 

2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 
ELŐIRÁNYZAT: 1 000,0 millió forint 

Az előirányzat a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (főváros) területén 
működő helyi önkormányzatok számára az e törvény 3. számú mellékletében a  
15–17. jogcímeken biztosított normatív hozzájárulási főösszeg eredeti előirányzata arányában. 

A támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, 
üzemeltetési célokra, a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetésével 
kapcsolatos feladatokra fordítható. 

A közalapítványnak az éves támogatási összeg felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez 
kapcsolódó pénzügyi tervet kell készítenie, amely az elszámolás alapja. 

A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a támogatás 
nem fordítható. A kitűzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a 
támogatás folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg 
maximum 1%-a használható fel. 

A közalapítványnak a megyei (fővárosi) önkormányzat részére a támogatás felhasználását 
dokumentálni kell. 
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3. Pedagógiai szakszolgálat 
ELŐIRÁNYZAT: 4 241,2 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 020 000 forint/fő/év 

A támogatást a pedagógiai szakszolgálatot fenntartó helyi önkormányzat igényelheti a 
pedagógiai szakszolgáltató intézményeiben – az e törvény 3. számú mellékletének 
16.2.1. pontja alá tartozó óvodai nevelés, iskolai oktatás keretében végzett konduktív 
feladatokat, továbbá előbbi intézményekben a 16.2.2. és 16.2.3. pont alá tartozó korai 
fejlesztési, gondozási feladatokat ellátók kivételével – közalkalmazotti jogviszonyban, 
pedagógus és szakmai munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2007/2008. tanévi nyitó 
(október 1-jei) közoktatási statisztikai tényleges, illetve 2008/2009. tanévi nyitó közoktatási 
statisztikai becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján, ha a pedagógiai 
szakszolgálatot a Közokt. tv. 33. §-ának (4)–(5) bekezdésében és 34. §-ában, valamint a 
képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM 
rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében és 3/A. §-ában foglaltak szerint szervezik meg. 

Kiegészítő pénzellátási és elszámolási szabályok: 

1. A 2. pontban meghatározott támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, január 25-éig, 
április 25-éig, július 25-éig, illetve október 25-éig történik. 

2. A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági eseményeket 
rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, egyéb okirattal kell alátámasztani. 

3. Az 1–3. pont szerint igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal 
azonos eljárás alapján, a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint 
jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. A támogatás teljes összegével 
2008. december 31-ei zárónappal kell elszámolni, és az év végi – kötelezettségvállalással nem 
terhelt – maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni a vonatkozó eljárási rend 
szerint. 

4. Az 1–3. pont alapján a támogatások következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással 
terhelt maradványai a 2008/2009. tanév végéig használhatók fel jogszerűen, a 2009. évi 
zárszámadás keretében történő elszámolási kötelezettséggel. A 2008/2009. tanév végét 
követően 2009. augusztus 31-éig dokumentálni kell a teljes támogatási időszakra vonatkozóan 
az előirányzatok felhasználását. 

5. Az I. 1. és a 3. pont szerinti hozzájárulásra jogosult a helyi önkormányzat és a többcélú 
kistérségi társulás az általa fenntartott intézményekben nyújtott szolgáltatások alapján, 
továbbá az a fenntartó is, amely a szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8., 9. és 16. §-a 
szerinti intézményi társulás keretében biztosítja. 
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II. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES SZOCIÁLIS FELADATOKHOZ 

1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 
ELŐIRÁNYZAT: 87 759,0 millió forint 

A támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(a továbbiakban: Szoctv.) alapján rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, a 
Szoctv. 41. §-ának (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjban, a Szoctv. 55/A. §-a 
(1) bekezdésének b) pontja alapján adósságcsökkentési támogatásban, az adósságkezelési 
szolgáltatáshoz kapcsolódó, a Szoctv. 38. §-ának (5) bekezdésében meghatározott 
lakásfenntartási támogatásban és a Szoctv. 38. §-ának (2) bekezdésében szabályozott 
lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek számára, valamint a Szoctv. 41. §-ának 
(1) bekezdésében szabályozott ápolási díj után járó nyugdíjbiztosítási járulékra kifizetett 
összegek, a Szoctv. 55/A. §-ának (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy 
áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei és a közcélú munka keretében 
foglalkoztatottak részére megállapított rendszeres szociális segély 90%-ának, valamint a 
Szoctv. 43/A. §-ának (1) bekezdése szerinti emelt összegű ápolási díjra való jogosultság 
megállapítását megalapozó szakértői vélemény díjának, valamint a „Sikeres Magyarországért 
Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett 
kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 
alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg fedezetére szolgál. Az 
előirányzat igénybevétele az önkormányzatok által havonta kifizetett összegek, közcélú 
munkavégzés esetén a közcélú munkát végző személyt megillető segély 90%-a alapján, a 
hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye és az időskorúak járadéka, a bentlakásos 
szociális intézményben lakó és időskorúak járadékában részesülő személyek, valamint a 
kamattámogatásban részesülők esetében a részükre kifizetett ellátások 100%-a alapján 
történik. Az előirányzatból szakértői vizsgálatonként a Szoctv. 43/A. §-ának (5) bekezdésében 
meghatározott szakértői díj vehető igénybe. Közcélú munka keretében történő 
foglalkoztatásra csak az esetben igényelhető ezen előirányzat terhére támogatás, ha az 
önkormányzat felhasználta a közcélú munka támogatása címén megillető előirányzatát. 

Megilleti továbbá a támogatás az önkormányzatokat az 1945 és 1963 között törvénysértő 
módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, 
valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes 
szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és 
munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a 
személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-ára. 

Az előirányzatból a 93/2005. (V. 21.) Korm. rendelet alapján, az 1050/2005. (V. 21.) Korm. 
határozatban megjelölt települések a rendkívüli időjárás miatti lakossági károk enyhítésére 
felvett – és a magánszemélyek számára kamatmentes visszatérítendő támogatásként nyújtott – 
hitel kamatterhének 100%-át visszaigényelhetik. 

2. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: 15 073,7 millió forint 

A támogatást a települési önkormányzat az általa – a Szoctv. 37/H. §-a (2) bekezdésének 
megfelelően – szervezett közcélú munka keretében foglalkoztatottak után igényelheti. 
A támogatás a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi, dologi, szervezési kiadásokra 
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fordítható. A támogatás összege foglalkoztatottanként 3 900 forint mindazokra a napokra, 
amelyekre a munkaadót a foglalkoztatással kapcsolatban kifizetési kötelezettség terheli. 

A támogatás településenkénti éves keretösszege 500 000 forint alapösszegből, valamint a 
rendszeres szociális segélyben részesültek és a közcélú munka keretében foglalkoztatottak 
száma alapján számított kiegészítő összegből áll a következők szerint: 

T = 500 000 + (RSZ + KC * 9,4) * 36 499 (forint) 

ahol 

 T = a települési önkormányzatnak közcélú foglalkoztatásra járó támogatása, 
 RSZ = a települési önkormányzat által rendszeres szociális segélyben részesültek 

2007. március, június és szeptember havi létszámadatainak átlaga, 
 KC = a települési önkormányzat által közcélú munkával foglalkoztatottak 

2007. március, június és szeptember havi létszámadatainak átlaga, 
 9,4 = a rendszeres szociális segélyezettek 2007. március, június és szeptember havi 

országos adataiból számított létszámának a közcélú munkával foglalkoztatottak 
2007. március, június és szeptember havi országos adataiból számított 
létszámához viszonyított arányszáma, 

36 499 = a települési önkormányzat fentiek szerinti (számított) létszámára jutó fajlagos 
támogatás. 

Az I. félévi felhasználás figyelembevételével 2008. augusztus 1-jével új előirányzat kerül 
megállapításra. 

Azon önkormányzatoknál, ahol az első félévi felhasználás nem éri el a támogatás éves összegének 
időarányos részét, az új előirányzatként megállapításra kerülő összeg a támogatás éves összegének 
az időarányosan fel nem használt támogatás kétszeresével csökkentett összege, amely azonban nem 
lehet kevesebb, mint a módosított előirányzat megállapításának időpontjáig felhasznált összeg. 

Az eredeti előirányzatokhoz képest történt előirányzat-csökkentések országos szinten 
összesített összege a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi 
jövedelemadója fejezet költségvetésében tartalékot képez, amelyből a települési 
önkormányzatok közcélú foglalkoztatás céljára többlettámogatást igényelhetnek. 
A többlettámogatás igénylési szabályait a Kormány állapítja meg 2008. március 31-éig. 

Az önkormányzatot így megillető új előirányzat éves felhasználásának elszámolása a 
tárgyévben e jogcímen felmerült kiadások, valamint az egyes pénzbeli szociális ellátások 
elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet szerinti havi 
visszaigénylések alapján történik. 

3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: 338,9 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 9 400 forint/fő 

A támogatást azok a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igényelhetik a 
szociális továbbképzés és szakvizsga megszervezéséhez, amelyek szociális, gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi ellátást nyújtó intézményt vagy szolgáltatást tartanak fenn. Az 
igényjogosultság alapja a Szoctv. 92/D. §-ának (1) bekezdésében felsorolt munkakörben 
személyes gondoskodást végző és a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet szerint 
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továbbképzésre kötelezett személyek 2007. szeptember 1-jei állapotnak megfelelő statisztikai 
állományi létszáma. A támogatás a továbbképzésen való részvétel költségeire (részvételi díj, 
utazási-szállási költség), a továbbképzésen résztvevő helyettesítésével kapcsolatos kiadásokra, 
a továbbképzési kötelezettségének eleget tett személy jutalmazására, a szakvizsga és az erre 
felkészítő tanfolyamon való részvétel költségeire fordítható. 

A támogatás felhasználásáról éves elszámolást kell készíteni, amelyet a tevékenységgel 
összefüggő eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, a továbbképzésről és a 
szakvizsgáról kiadott igazolással, tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal, oklevéllel, egyéb okirattal 
kell alátámasztani. 

Az év végi – kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe 
vissza kell fizetni a központi költségvetési kapcsolatokat érintő elszámolási szabályok szerint 
és eljárási rendben. A támogatás következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt 
maradványa 2009. július 31-éig használható fel jogszerűen, a 2009. évi zárszámadás 
keretében történő elszámolási kötelezettséggel. A támogatás folyósítása negyedévenként, a 
tárgynegyedév második hónapjának 25-éig történik. 

 

III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA 

ELŐIRÁNYZAT: 35 419,4 millió forint 

A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a 
következő normatívák alapján vehető igénybe. 

1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz: 

a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi 
juttatásaihoz 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 920 172 forint/fő 

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot 
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok 
készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról, valamint a 
hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott létszámáról szóló 
32/2007. (X. 25.) ÖTM rendelet [a továbbiakban: 32/2007. (X. 25.) ÖTM rendelet] 
2. mellékletének 2008. évi létszám összesen rovat adata szerint. A normatíva a fegyveres 
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) illetményrendszerének megfelelő illetményt 
tartalmazza. 

b) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi 
juttatásaihoz 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 5 122 775 forint/fő 

A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati 
tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a 32/2007. (X. 25.) ÖTM 
rendelet 2. mellékletének 2008. évi létszám összesen rovat adata szerint. A normatíva a 
Hszt. illetményrendszerének megfelelő illetményt tartalmazza. 
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c) Illetménykiegészítéshez 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 91 000 forint/fő 

A támogatást a Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe az 1. a) pontban meghatározotton 
túl a Hszt. 103. §-a (2) bekezdésének c) és (3) bekezdésének b) pontja, valamint a Hszt. 
végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a belügyminiszter 
irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb 
juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 
20/1997. (III. 19.) BM rendelet alapján – a fővárosi tűzoltó-parancsnokság megyei 
illetékességű középirányító tevékenységet ellátó hivatásos állományú tagjai 
illetménykiegészítéséhez – a 32/2007. (X. 25.) ÖTM rendelet 2. mellékletének 2008. évi 
létszám összesen rovat adatában – Budapest részére – meghatározott létszám szerint. 

2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi 
normatívákkal vehető igénybe: 

a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 717 forint/m2 

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot 
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a telekkönyvi nyilvántartásban, illetve a 
használatbavételi engedélyben szereplő fűtéssel és világítással együttesen ellátott 
tűzoltólaktanya és kiegészítő létesítmény nettó alapterülete, továbbá az ilyen célra 
igénybe vett – fűtéssel és világítással együttesen ellátott – nettó alapterület szerint. 

b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 115 forint/km 

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot 
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a 32/2007. (X. 25.) ÖTM rendelet 
1. mellékletében meghatározott és üzemeltetett tűzoltó járművek és technikai eszközök 
előző 3 évben (2004–2006. évek) futott és pótlékolt kilométereinek három éves átlaga 
összegével tervezett futásteljesítmény alapján. A számításnál nem vehető figyelembe a 
tűzoltás-vezetői gépjármű és a tűzoltó motorcsónak által futott kilométerek száma, továbbá 
a térítéses munkák kilométerei. 

c) Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres 
felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/db 

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot 
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe a 32/2007. (X. 25.) ÖTM rendelet 
1. mellékletében meghatározott működő, különleges szerek és egyedi eszközök száma 
alapján (habbal oltó gépjármű, porral oltó gépjármű, magasból mentő, műszaki mentőszer, 
gyorsbeavatkozó, daru, konténer szállító gépjármű, műszaki konténer, vegyi konténer, 
speciális konténer, oltóanyag konténer, speciális konténerszállító gépjármű, por-hab 
kombinált oltójármű, speciális erdőtüzes gépjármű, tűzoltóhajó, generátor szer, ugrópárna, 
búvárszer, tömlőszállító, légzőbázis, kamera, tűzoltó-csoport jármű, tűzoltásvezetői 
gépjármű, tűzoltó motorcsónak). 
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d) Központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 57 800 000 forint 

A támogatást a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságot fenntartó Fővárosi Önkormányzat 
veheti igénybe, a fővárosi kerületi tűzoltó-parancsnokságok riasztásra létesített központi 
riasztási rendszer üzemeltetéséhez. 

e) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltó-
parancsnokság intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/fő 

A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati 
tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe a 32/2007. (X. 25.) ÖTM 
rendelet 2. mellékletének „A készenléti jellegű szolgálattal nem rendelkező hivatásos 
önkormányzati tűzoltóságok 2008. évi létszám összesen” rovat adata szerint. 

A hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a fenti 
normatívákkal juttatott állami támogatás összege együttesen szolgál a tűz elleni védekezésről, 
a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt 
követelmények teljesítéséhez. 

A támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján – a hivatásos 
önkormányzati tűzoltóság működési és fenntartási kiadásai 2008. évi állami támogatása 
mutatószám felméréséről szóló adatlap kitöltéséhez készített Kitöltési Útmutató, továbbá a 
32/2007. (X. 25.) ÖTM rendelet 2. melléklete szerint – a költségvetési évben vállalt 
kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. Az 
elszámolásnál nem vehetők figyelembe a vállalkozási vagy kiegészítő tevékenység keretében, 
térítési díj ellenében végzett munkák bevételei és kiadásai. Az év végi  
– kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe vissza kell 
fizetni. A támogatás következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványa 
2009. június 30-áig használható fel. 

 

IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA 

ELŐIRÁNYZAT: 28 095,8 millió forint 

1. A támogatás igénylésének általános feltételei 

1.1. E fejezet szerinti támogatásokat azok a többcélú kistérségi társulások igényelhetik, 
amelyek: 

1.1.1. legalább három közszolgáltatási feladatot ellátnak, melyek közül: 

a) egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati, 

b) második feladatként a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekek 
átmeneti gondozási, gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi feladatok közül 
legalább egy feladat, 

c) további egy feladat, amennyiben a többcélú kistérségi társulás a b) pont szerinti 
feladatok közül csak egyet vállalt, amely a települési önkormányzatok többcélú 
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kistérségi társulásáról szóló 2004. CVII. törvény (a továbbiakban: Tkt. tv.) 2. §-ának 
(1) bekezdés a)–q) pontjai szerinti feladatok közül választható, 

1.1.2. esetében az 1.1.1. pont szerinti feladatok ellátásában: 

a) a kistérséghez tartozó települések több mint fele részt vesz, feltéve, ha ezen 
települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, 
vagy 

b) a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a részt vesz, feltéve, ha ezen 
települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának felét, 

1.1.3. az 1.1.2. pont szerinti feltételeket ugyanazon települési körre teljesítik az 
            1.1.1. pont szerinti három közszolgáltatási feladat tekintetében, 

1.1.4. a közszolgáltatási feladatokat e fejezetben foglaltaknak megfelelően látják el, 

1.1.5. ellátják a kistérségi fejlesztési tanács feladatait. 

1.2. A többcélú kistérségi társulások abban az esetben vehetik igénybe a támogatásokat, ha 
az 1.1.1–1.1.5. pontok szerinti feltételeket 2008. január 31-éig teljesítik. Amennyiben egy 
feladat ellátása 2008. január 31-ét követően kezdődik meg, vagy egy település 
2008. január 31-ét követően vesz részt a feladatok ellátásában, úgy a többcélú kistérségi 
társulás a feladatellátás kezdetét követő hónap első napjától kezdődően időarányos 
támogatásra jogosult. A többcélú kistérségi társulás 4 havi közoktatási célú támogatást 
igényelhet, amennyiben legkésőbb 2008. szeptember 1-jétől a meglévő közoktatási célú 
intézményi társulás átszervezésére kerül sor, illetve új közoktatási célú intézményi társulás 
vagy többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény kezdi meg működését. 

1.3. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás 2008. január 31-éig nem teljesíti az  
1.1.1–1.1.5. pontok szerinti feltételeket, de legkésőbb 2008. szeptember 1-jétől megfelel 
azoknak, úgy a 2.1. alapján – a megalakulást követő hónaptól – időarányos, de legfeljebb 
10 havi támogatást, a 2.2–2.8. pontok alapján legfeljebb 4 havi időarányos támogatást 
igényelhet. 

2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei 

2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 200 forint/fő, 

+ 1 000 000 forint/kistérséghez tartozó legfeljebb 500 fő lakosságszámú település, 
+ 700 000 forint/kistérséghez tartozó 501–1 000 fő lakosságszámú település, 
+ 100 000 forint/kistérséghez tartozó 1 000 fő feletti lakosságszámú település, 

de legalább 20 000 000 forint, és legfeljebb 45 000 000 forint társulásonként. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulásokat a közszolgáltatási feladataik ellátásához és 
munkaszervezetük működési és fejlesztési kiadásaihoz a kistérséget alkotó települések 
száma és lakosságszáma szerint illeti meg. 

A támogatás kizárólag az e fejezetben foglalt feladatok ellátásához – e fejezet felhasználási 
szabályainak megfelelően –, a munkaszervezet működési és fejlesztési kiadásaira, illetve a 
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Tkt. tv. 2. §-ának (1) bekezdése szerint vállalt feladatok ellátásához használható fel azzal, 
hogy a többcélú kistérségi társulás a támogatást a közoktatási, szociális intézményi, 
szociális alapszolgáltatási, gyermekek átmeneti gondozási, gyermekjóléti alapellátási, 
mozgókönyvtári és belső ellenőrzési feladatokra csak abban az esetben fordíthatja, ha 
azokat az e fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelően látja el. 

2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása 

2.2.1. Közoktatási intézményi feladat 
A többcélú kistérségi társulás intézményfenntartóként vagy szervező tevékenységével 
biztosítja, hogy a közoktatási feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok saját vagy 
társulásaik fenntartásában működő közoktatási intézménye megfeleljen a Kiegészítő 
szabályok 2.1. vagy 2.2. pontja szerinti feltételeknek. 

Ennek teljesítése úgy történhet, hogy az intézmények fenntartásáról 

– a többcélú kistérségi társulás, 
– a települési önkormányzatok által alkotott intézményi társulások, vagy 
– a települési önkormányzatok önállóan 

gondoskodnak. 

Az egyes települési önkormányzatok által önállóan fenntartott intézmények után 
támogatás nem igényelhető. 

a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 100 000 forint/fő/év 

– 2008. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra. 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény óvodás és 1–4. évfolyamos tanulói után 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 74 000 forint/fő/év 

– 2008. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra. 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 5–8. évfolyamos tanulói után 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 80 000 forint/fő/év 

– 2008. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által 
fenntartott – a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – 
óvodákba, iskolák 1–8. évfolyamára járó gyermekek, tanulók létszáma után 
igényelhető a következők szerint: 

aa) alaptámogatás vehető igénybe a fenti intézményekbe bejáró azon gyermekek, 
tanulók után, akiknek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) nem az 
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intézmény helye (székhelye, telephelye stb.) szerinti településen van. A 20 000 fő 
lakosságszám feletti települési önkormányzatok területén működő, intézményi 
társulás által fenntartott intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után az 
alaptámogatás abban az esetben vehető igénybe, ha a bejáró gyermekek, tanulók 
lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) az intézményi társulásban részt 
vevő településen van, 

ab) az intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában 
tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók után az alaptámogatás  
50%-ának megfelelő támogatás vehető igénybe. E támogatás legfeljebb az aa) pont 
szerint bejáró gyermekek, tanulók számával azonos számú gyermekek, tanulók után 
igényelhető, mely szabályt az 1–4., illetve 5–8. évfolyamon külön-külön kell 
alkalmazni. E támogatás szempontjából a külterületen lakó gyermekek, tanulók az 
intézmény székhelyén lakónak minősülnek. 

b) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 74 000 forint/fő/év 

– 2008. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által 
fenntartott óvodákba, iskolák 1–8. évfolyamára az aa) pont szerint bejáró gyermekek, 
tanulók után vehető igénybe, amennyiben a fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását 
iskolabusz működtetésével vagy iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával biztosítja. 
E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás vásárlásnak minősül a 
menetrendtől függetlenül e célból indított járat(ok) igénybevétele. A támogatás 
igénylése és elszámolása a Kiegészítő szabályok 2.8. pontjában meghatározottak 
szerint történik. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott 
gyermekek, tanulók mellett kísérő utazzon. E támogatás 15%-a a többcélú 
kistérségi társulás, illetve az intézményi társulások által fenntartott óvodákba, iskolák 
1–8. évfolyamára járó, külterületen lakó gyermekek, tanulók után vehető igénybe, ha a 
fenntartó e gyermekek, tanulók utaztatását iskolabusz működtetésével vagy 
iskolabusz-szolgáltatás vásárlásával biztosítja. 

c) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9–13. évfolyamára 
bejáró tanulók alapján járó támogatás 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 40 000 forint/fő/év 

– 2008. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulás által fenntartott, – a Kiegészítő szabályok 
2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő – azon egységes iskola 9–13. évfolyamára 
bejáró tanulók létszáma után igényelhető, melynek az intézmény székhelyétől 
különböző településen tagintézménye működik. Amennyiben az egységes iskola része 
szakiskola is, úgy a szakiskola 9–10. évfolyamára, továbbá a szakképzés elméleti 
képzésére bejáró tanulók után vehető igénybe támogatás. Támogatás szempontjából 
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bejáró tanulónak kizárólag az számít, akinek lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási 
helye) nem az intézmény székhelye szerinti településen van. E támogatás a 
külterületen lakó gyermekek, tanulók után nem vehető igénybe. 

d) Tagintézményi támogatás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 74 000 forint/fő/év 

– 2008. évben időarányosan 4 hónapra,  
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott 
intézmény – székhelyétől különböző községben – tagintézményeként működő 
óvodába, iskola 1–4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe abban 
az esetben, ha az intézmény megfelel a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti 
feltételeknek. A 2007. január 1-je után tagintézménnyé váló – intézményi társulás által 
fenntartott – iskola esetében további feltétel, hogy legfeljebb 1–6. évfolyammal 
működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által fenntartott 
intézményhez 2008. január 1-jét követően csatlakozó – korábban is tagintézményként 
működő – intézmény új tagintézménynek tekintendő. 

e) Kistelepülési tagintézményi támogatás  

FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő/év 

– 2008. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulás vagy intézményi társulás által fenntartott 
intézmény székhelyétől különböző, 1 500 fő és az alatti községben tagintézményként 
működő óvoda, iskola 1–4. évfolyamára járó gyermekek, tanulók után vehető igénybe. 
A támogatás abban az esetben is igénybe vehető, ha az intézmény nem felel meg a 
Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti feltételeknek. A 2007. január 1-je után 
tagintézménnyé váló iskola esetében további feltétel, hogy a tagintézmény legfeljebb 
1–6. évfolyammal működjön. E támogatás szempontjából az intézményi társulás által 
fenntartott intézményhez 2008. január 1-jét követően csatlakozó – korábban is 
tagintézményként működő – intézmény új tagintézménynek tekintendő. A támogatás 
kétszerese vehető igénybe azon gyermekek, 1–4. évfolyamos tanulók után, melyek a 
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos 
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet által meghatározott településeken működő, a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
39/E. §-ában meghatározott feltételeket teljesítő tagintézményekbe járnak, és 
integrációs nevelésük 5. évfolyamtól biztosított. 

2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat 

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 000 forint/fő/év 

– 2008. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra. 
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Nevelési tanácsadás; gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő 
felkészítés; logopédiai ellátás; gyógytestnevelés 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 11 000 forint/fő/év 

– 2008. évben időarányosan 4 hónapra, 
– 2009. évben időarányosan 8 hónapra. 

A többcélú kistérségi társulás a támogatást a Közokt. tv. 34. §-ának a)–b), d)–f) és 
h) pontjai szerinti pedagógiai szakszolgálati feladatok közül legalább kettő ellátásának 
megszervezése esetén azon ellátottak után veheti igénybe, akiket a társulás – az e célra 
vezetett nyilvántartás szerint – a nevelési évek/tanévek során legalább az alábbi 
gyakorisággal részesít ellátásban: 

– logopédiai ellátás, gyógytestnevelés esetén legalább heti egy alkalommal, 
– nevelési tanácsadás keretében nyújtott terápiás gondozás esetén 2008. évben 

legalább hat alkalommal, 
– továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás esetén a 2007/2008. tanévben legalább 

egy alkalommal, 
– gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés 

esetén a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 
14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 8–9. §-ában meghatározott időkeretben. 

Nevelési tanácsadás esetében támogatás kizárólag a terápiás gondozásban részesült 
ellátottak után igényelhető. 

A többcélú kistérségi társulás a vállalt közoktatási szakszolgálati feladatot elláthatja az 
általa fenntartott intézményben, vagy – megállapodás alapján – helyi önkormányzat vagy 
önkormányzati társulás fenntartásában működő intézmény/intézmények útján, szakember 
közös foglalkoztatásával. 

A közoktatási feladatokhoz a támogatás a Kiegészítő szabályok 2.1. pontja szerinti 
feltételeknek megfelelő intézmények működési és fejlesztési kiadásához, valamint a 
pedagógiai szakszolgálati feladatok működési és fejlesztési kiadásaihoz használható fel. 

2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 210 000 forint/fő 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 190 000 forint/fő 

A többcélú kistérségi társulás a támogatásra akkor jogosult, ha biztosítja a személyes 
gondoskodás keretébe tartozó, a Szoctv. szerinti szakosított ellátást biztosító intézmények 
közül legalább egy intézmény társult formában történő fenntartását: 

– időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona, 
– időskorúak vagy fogyatékos személyek gondozóháza, 
– pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona, 
– hajléktalanok átmeneti szállása. 
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A társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, ha a többcélú 
kistérségi társulás: 

– ezen intézmény(ek)et fenntartja, vagy 
– szervező tevékenységével biztosítja, hogy a korábban legalább két települési 

önkormányzat által külön-külön fenntartott intézményeket legkésőbb 2006. január 
31-étől intézményi társulás egy intézményként tartsa fenn, és az így létrehozott 
intézmény magasabb szakmai, gazdasági hatékonysággal működjön. 

A többcélú kistérségi társulás a 2006. január 31-ét követően megalakuló intézményi 
társulás által fenntartott intézményben ellátottak után támogatást nem vehet igénybe, 
kivéve, ha az intézmény 2006. január 31-ét követően központi költségvetési vagy európai 
uniós támogatással jött létre. 

A támogatás az intézményi ellátottak után illeti meg a többcélú kistérségi társulást. 

A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő intézmények fenntartása során 
felmerülő működési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, 
ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel. 

2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak 
támogatása 
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Szoctv. szerinti következő szociális 
alapszolgáltatási feladatok közül legalább három biztosítása esetén, melyeket a Kiegészítő 
szabályok 3.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelően lát el: 

– szociális étkeztetés, 
– családsegítés, 
– házi segítségnyújtás, 
– jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
– közösségi ellátások, 
– támogató szolgáltatás, 
– nappali ellátás. 

2009. évtől a közösségi ellátások és a támogató szolgáltatás nem lesz része a választható és 
támogatható szociális alapszolgáltatási feladatoknak. 

E feladatok ellátásához kizárólag abban az esetben igényelhető támogatás, ha 

a) az abban részt vevő önkormányzatok legalább három szociális alapszolgáltatási feladat 
ellátásában részt vesznek, és 

b) a Társulás által ellátott valamennyi alapszolgáltatási feladat esetében a részt vevő 
önkormányzatok száma és lakosságszáma megfelel az 1.2. pont szerinti feltételeknek. 

a) Szociális étkeztetés 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 6 500 forint/fő 
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Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 500 forint/fő 

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a szociális 
étkeztetés feladatának ellátásáról. 

A támogatás az étkeztetésben ellátottak száma után illeti meg a többcélú kistérségi társulást. 

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott 
intézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott 
önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok 
e feladatra működési engedéllyel nem rendelkezhetnek. 

b) Családsegítés 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 320 forint/fő 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 300 forint/fő 

A Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott 
feladat esetén 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 250 forint/fő 

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a 
családsegítés feladatának ellátásáról. 

A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések lakosságszáma után illeti meg a 
többcélú kistérségi társulást. 

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott 
intézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott 
önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok 
e feladatra működési engedéllyel nem rendelkezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak 
családsegítőt. 

c) Házi segítségnyújtás 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 55 000 forint/fő 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 48 000 forint/fő 

A Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott 
feladat esetén 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 35 000 forint/fő 
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A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a házi 
segítségnyújtás feladatának ellátásáról. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak száma alapján illeti meg. 

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott 
intézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott 
önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok 
e feladatra működési engedéllyel nem rendelkezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak 
gondozót. 

d) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 26 000 forint/fő 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 22 000 forint/fő 

A Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott 
feladat esetén 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 11 000 forint/fő 

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátottak jelzőkészülékeinek száma szerint 
illeti meg. 

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott 
intézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott 
önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok 
e feladatra működési engedéllyel nem rendelkezhetnek, önállóan nem foglalkoztathatnak 
gondozót. 

e) Közösségi ellátások 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 300 000 forint/szolgálat 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 000 000 forint/szolgálat 

A Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott 
feladat esetén 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 000 000 forint/szolgálat 
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A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a közösségi 
ellátások biztosításáról. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési 
formában megszervezett közösségi ellátó szolgálat(ok)hoz igényelhető támogatás. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulást a Kiegészítő szabályok 3.1. pontjának 
megfelelő feladatellátás esetén a szolgálat(ok) száma alapján illeti meg. 

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott 
intézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott 
önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok 
e feladatra működési engedéllyel nem rendelkezhetnek. 

f) Támogató szolgálat 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 500 000 forint/szolgálat 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 000 000 forint/szolgálat 

A Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott 
feladat esetén 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 500 000 forint/szolgálat  

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik a támogató 
szolgálat feladatának ellátásáról. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-
szervezési formában megszervezett támogató szolgálat(ok)hoz igényelhető támogatás. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulást a Kiegészítő szabályok 3.1. pontjának 
megfelelő feladatellátás esetén a szolgálat(ok) száma alapján illeti meg. 

Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a feladat ellátásáról az általa fenntartott 
intézmény vagy intézményi társulások útján gondoskodik, úgy az ellátott 
önkormányzatok, illetve az intézményi társulásban részt vevő önkormányzatok 
e feladatra működési engedéllyel nem rendelkezhetnek. 

g) Nappali ellátás 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 90 000 forint/fő 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 64 000 forint/fő 

A Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott 
feladat esetén 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 30 000 forint/fő 
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A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a Szoctv. alapján és a 
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gondoskodik az 
időskorúak, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, a hajléktalanok, a demens, valamint a 
fogyatékos személyek nappali intézményei közül legalább egy alapszolgáltatás kistérségi 
szintű biztosításáról. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában 
megszervezett nappali ellátást biztosító intézmény(ek)ben ellátottak után igényelhető 
támogatás. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulást az ellátásban részt vevők száma alapján illeti 
meg. 

A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő alapszolgáltatási feladatok 
ellátása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, 
szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel. 

2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási  feladatainak 
támogatása 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 550 000 forint/fő 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/fő 

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely biztosítja, hogy a kistérség 
területén valamennyi, a gyermekek átmeneti gondozását biztosító alábbi intézmény társult 
formában működjön: 

– a helyettes szülői hálózat, 
– a gyermekek átmeneti otthona, 
– a családok átmeneti otthona. 

E társult intézményi ellátásnak a Gyvt. alapján és a külön jogszabályban meghatározott 
szakmai szabályok szerinti biztosításáról a többcélú kistérségi társulás gondoskodik. 
A társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül, 

– ha a többcélú kistérségi társulás ezen intézményeket fenntartja, vagy 
– a kistérség területén valamennyi intézmény fenntartásáról legkésőbb 2006. január 

31-étől intézményi társulások gondoskodnak. 

A többcélú kistérségi társulás a 2006. január 31-ét követően megalakuló intézményi 
társulás által fenntartott intézményben ellátottak után támogatást nem vehet igénybe, 
kivéve, ha az intézmény 2006. január 31-ét követően központi költségvetési vagy európai 
uniós támogatással jött létre. 

A támogatás a többcélú kistérségi társulást az általa megszervezett ellátásban részt vevő 
intézményi ellátottak után illeti meg. 

A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő intézmények fenntartása során 
felmerülő működési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, 
ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel. 
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2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak 
támogatása 

Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 200 forint/fő 

Intézményi társulás által fenntartott intézmény 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 050 forint/fő 

A Gyvt. 96–97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat 
esetén 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 forint/fő 

A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Gyvt. szerinti következő egyes 
gyermekjóléti alapellátási feladatok közül legalább egy ellátás biztosítása esetén, melyet a 
Kiegészítő szabályok 3.7. pontja szerinti feltételeknek megfelelően intézményfenntartóként, 
vagy szervező tevékenységével létrehozott, a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi 
társulások útján, vagy a többcélú kistérségi társulás által a Gyvt. 96–97. §-a alapján kötött 
szerződés útján lát el: 

– a gyermekjóléti szolgáltatás, 
– a gyermekek napközbeni ellátása, valamint 
– a gyermekek átmeneti gondozása. 

A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések 0–17 éves korcsoportba tartozó 
lakosainak száma alapján illeti meg a többcélú kistérségi társulást. Több ellátás biztosítása 
esetén a többcélú kistérségi társulást feladatonként illeti meg a támogatás. 

A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő feladatok ellátása és 
megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek 
foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel. 

2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési 
feladatainak támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 300 000 forint/könyvtári szolgáltató hely 

A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a mozgókönyvtári és közművelődési 
feladatainak ellátásához. A támogatás megállapítása során kizárólag a nyilvános 
könyvtárral nem rendelkező, könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító – a Kiegészítő 
szabályok 4. pontja szerinti feltételeknek megfelelő – települési önkormányzatok számát 
lehet figyelembe venni. 

A támogatás a mozgókönyvtári feladat szervezése és ellátása, valamint közösségi 
programok szervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz használható 
fel. A támogatás – a többcélú kistérségi társulás döntése alapján – felhasználható 
könyvtárbusz működtetésére is, amennyiben a nyilvános könyvtárral vagy szolgáltató 
hellyel rendelkező önkormányzat olyan településrészen biztosítja a feladatellátást, ahonnan 
a könyvtár (vagy a szolgáltató hely) távol van, vagy nehezen közelíthető meg. 
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A támogatás felhasználható olyan átalakításhoz vagy bővítéshez is, amely lehetővé teszi, 
hogy a könyvtári szolgáltató hely egyben közösségi színtérként is működhessen. 
A támogatás kizárólag a szakmai célokkal összefüggő kiadásokra fordítható. 

2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 90 000 forint/költségvetési szervek száma alapján 

számított mutatószám 

A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. 
(XI. 26.) Korm. rendelet szabályai alapján – a Kiegészítő szabályok 5. pontja szerinti 
feltételeknek megfelelően – gondoskodik a belső ellenőrzési feladat ellátásáról. 

A többcélú kistérségi társulás biztosítja a belső ellenőrzési feladat ellátásában részt vevő 
települési önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalainak, illetve körjegyzőségeinek, 
önmaga és munkaszervezetének belső ellenőrzését, valamint az önkormányzatok, 
intézményi társulások és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti 
jellegű ellenőrzését. 

A többcélú kistérségi társulást a belső ellenőrzési feladat ellátásában részt vevő települési 
önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulás, intézményi társulás felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek száma alapján alaptámogatás illeti meg az alábbiak szerint: 

– az alaptámogatás valamennyi települési önkormányzat száma, a többcélú kistérségi 
társulás és költségvetési szerveinek, a többcélú kistérségi társulás által fenntartott 
intézmények 2007. január 1-jét követő átszervezése során létrejött tagintézményeinek, 
továbbá a 3 500 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok költségvetési 
szerveinek száma alapján, valamint 

– a 3500 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok költségvetési szervei közül 
legfeljebb a 3 500 fő lakosságszám alatti települési önkormányzatok költségvetési 
szerveivel azonos számú költségvetési szerv után igényelhető. 

Az alaptámogatás kétszerese vehető igénybe a 3 500 fő lakosságszám alatti települési 
önkormányzatok költségvetési szerveinek száma alapján, amennyiben a többcélú kistérségi 
társulás saját feladatellátásában gondoskodik a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról. 

A támogatás felhasználható a belső ellenőrzési feladat szervezése és ellátása során 
felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz. 

Kiegészítő szabályok: 

1. Általános szabályok 

1.1. A többcélú kistérségi társulás az e fejezet 2.2–2.6. és 2.8. pontjai szerinti támogatások 
közül kizárólag azokat igényelheti, amelyekhez tartozó feladatok ellátásában: 

a) a kistérséghez tartozó települések több mint fele részt vesz, feltéve, ha ezen 
települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, 
vagy 

b) a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a részt vesz, feltéve, ha ezen 
települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának felét. 
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1.2. A 2.2–2.6. és 2.8. szerinti feladatok kizárólag attól a teljes hónaptól tekinthetők 
ellátottnak, amelytől a többcélú kistérségi társulás teljesíti a Kiegészítő szabályok 
1.1. pontja szerinti feltételeket. 

1.3. A 2.2. pontban szereplő feladatok támogatásának igénylési feltételeit és fajlagos 
mértékét 2008. év január–augusztus hónapokra időarányosan 8 hónapra számítva a Magyar 
Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 8. számú 
melléklet IV. 2.2. pontja tartalmazza. 

1.4. A 2.2. pontban szereplő feladatok támogatásának további feltétele, hogy a többcélú 
kistérségi társulás legkésőbb 2008. szeptember 1-jéig fogadja el a Közokt. tv. 85. § 
(4) bekezdése szerinti önálló intézkedési tervét, mely a közoktatási feladatok ellátásában 
részt vevő településenkénti bontásban tartalmazza mindazt, amit az önkormányzati 
intézkedési tervnek tartalmaznia kell. 

1.5. A többcélú kistérségi társulás az e fejezet 2.1., 2.2.2., 2.3–2.8. pontjai szerinti 
támogatásokat – azok felhasználási szabályainak megfelelően – felhasználhatja az általa 
vállalt azon feladatokhoz, amelyek ellátásához a 2.2–2.8. pontok szerint normatív 
támogatásban részesült. A többcélú kistérségi társulás a 2.2.1. pont szerinti támogatást 
kizárólag az általa, valamint az intézményi társulás által fenntartott, Kiegészítő szabályok 
2.1. pontja szerinti feltételeket teljesítő azon intézményekre fordíthatja, amelyek után 
támogatásban részesült. 

1.6. Az adott kistérség határán átnyúló feladatellátás esetében a támogatást az a többcélú 
kistérségi társulás igényli, amely: 

– a 2.2., 2.3., 2.4. a), 2.4. d), 2.4. g) és 2.5. pontok szerinti feladatok esetében az 
ellátást biztosító intézményt fenntartja, vagy amelynek tagja az intézményi társulás 
székhely települése, 

– a 2.4. b), 2.4. c) és 2.6. pontok szerinti feladatoknál e szolgáltatásokat a kistérségen 
kívüli települések lakosai számára biztosítja, 

– a 2.8. pont szerinti feladatellátást a kistérségen kívüli települési önkormányzatok 
költségvetési szervei számára biztosítja. 

1.7. Az egyes feladatok ellátásához igénybe vett támogatás elszámolása a normatív állami 
hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján és feladatonként, a költségvetési évben jogszerűen 
elszámolt kiadások és vállalt kötelezettségek figyelembevételével történik. 

1.8. A lakosságszámra és a korcsoportokba tartozókra a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala adatait a 2007. január 1-jei állapot szerint, a települési 
önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2007. augusztus 1-jei állapot szerint kell 
figyelembe venni. 

1.9. Az e fejezet 2.3–2.8. pontjai szerinti támogatások esetében a többcélú kistérségi 
társulás egy tizedesre kerekített mutatószámok alapján részesül támogatásban. 
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2. A közoktatási intézményi és szakszolgálati feladatok ellátásához kapcsolódó 
támogatásokkal összefüggő szabályok 

2.1. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás, illetve intézményi társulás e pont szerinti 
feltételeket teljesítő intézményt tart fenn, igényelheti a 2.2.1. pont szerinti támogatásokat. 
Azon önkormányzatokat, melyek önállóan tartják fenn intézményeiket, kizárólag abban az 
esetben lehet a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat ellátásában részt 
vevő tagjaként figyelembe venni, ha az intézmények teljesítik a Kiegészítő szabályok 
2.1.1. a), illetve c) pontjai, és a Kiegészítő szabályok 2.1.2. a), illetve c) pontjai szerinti 
feltételeket. 

2.1.1. Az óvodákban 

a) az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú 
melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak: 

– a 2008/2009. nevelési évben indított valamennyi óvodai csoportban együttesen 
a 75%-át; 

b) amennyiben az óvoda fenntartásáról legalább 5 települési önkormányzat intézményi 
társulásban gondoskodik, és a települések átlagos lakosságszáma nem éri el az 500 főt, 
az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú 
melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak: 

– a 2008/2009. nevelési évben valamennyi óvodai csoportban együttesen a  
65%-át; 

c) amennyiben az óvodát 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, 
vagy olyan intézményi társulás tartja fenn, melynek tagja 10 000-nél nagyobb 
lakosságszámú önkormányzat, úgy az óvodai csoportok átlaglétszámának el kell érnie 
legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport 
átlaglétszámnak: 

– a 2008/2009. nevelési évben indított első és a második óvodai nevelési évben 
együttesen a 100%-át, a harmadik óvodai nevelési évben a 75%-át. 

2.1.2. Az iskolákban 

a) az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú 
melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámának: 

– a 2008/2009. tanévben indított 1–4. és 5–8. évfolyamokon együttesen a 
75%-át; 

b) amennyiben az iskola fenntartásáról legalább 5 települési önkormányzat társulásban 
gondoskodik, és a települések átlagos lakosságszáma nem éri el az 500 főt, valamint az 
oktatás egy ellátási helyen történik, az osztályok átlaglétszámának el kell érnie 
legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály 
átlaglétszámnak: 

– a 2008/2009. tanévben indított 1–4. és 5–8. évfolyamokon együttesen a 
65%-át; 
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c) amennyiben az iskolát 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat, 
vagy olyan intézményi társulás tartja fenn, melynek tagja 10 000-nél nagyobb 
lakosságszámú önkormányzat, úgy az osztályok átlaglétszámának el kell érnie legalább 
a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak: 

– a 2008/2009. tanévben az 5–6. évfolyamokon együttesen a 100%-át, az 1–4. és 
7–8. évfolyamokon együttesen a 75%-át; 

d) amennyiben az iskola a többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes 
iskolaként működik, úgy a 2008/2009. tanévben a 9–13. évfolyamokon az osztályok 
átlaglétszámának el kell érnie legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete 
I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak a 100%-át. 

2.1.3. Az átlaglétszám számításánál figyelmen kívül hagyhatóak azon intézmények, 
amelyekben a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportok, 
osztályok vannak, és amely intézmények alapító okirata tartalmazza a nemzeti-etnikai 
kisebbségi feladatok ellátását. A többcélú kistérségi társulás abban az esetben igényelhet 
támogatást ezen intézmények után, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek: 

– az intézményt a többcélú kistérségi társulás, illetve intézményi társulás tartja fenn, 

– az átlaglétszám-számításnál a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására 
szervezett önálló csoportok, osztályok létszámát és az önálló csoportok, 
tanulócsoportok számát figyelmen kívül hagyva az átlaglétszámok megfelelnek a 
fenti – átlaglétszám számítására vonatkozó – szabályoknak, 

– a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportok, 
osztályok átlaglétszámának – évfolyamoktól függetlenül – el kell érnie a 
2008/2009. nevelési évben és tanévben a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 
szóló 1993. évi LXXVII. törvény 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszám 65%-át, 

– amennyiben egy osztályban nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására 
szervezett csoport van, amely eléri az előző bekezdés szerinti létszámot, úgy a 
nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, oktatására szervezett csoportot is 
beleértve kell elérnie az osztály átlaglétszámának a Közokt. tv. 3. számú 
mellékletében meghatározott csoport, illetve osztály átlaglétszám 65%-át. 

2.2. A Kiegészítő szabályok 2.1. pont szerinti feltételeket nem teljesítő óvodákat és 
általános iskolákat fenntartó intézményi társulásban tag önkormányzatokat az ebben a 
pontban meghatározott esetekben – az 1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez – 
a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat ellátásában részt vevő 
tagjaként figyelembe lehet venni. Ezen intézményekbe járó gyermekek, tanulók után 
azonban a közoktatási feladatra támogatás nem igényelhető. 

2.2.1. Ha az óvoda fenntartásáról intézményi társulás vagy a többcélú kistérségi társulás 
gondoskodik, úgy az óvodai csoportok átlaglétszáma két fővel lehet kevesebb a 
Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak: 

– a 2008/2009. nevelési évben indított valamennyi óvodai csoportban a 75%-ánál. 
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2.2.2. Ha az általános iskola fenntartásáról intézményi társulás vagy a többcélú kistérségi 
társulás gondoskodik, úgy az általános iskolákban az osztályok átlaglétszáma két fővel 
lehet kevesebb a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály 
átlaglétszámnak: 

– a 2008/2009. tanévben indított 1–4. és 5–8. évfolyamon együttesen a 75%-ánál. 

2.2.3. Ha az óvoda, iskola fenntartásáról legalább 3 települési önkormányzat társulásban 
gondoskodik: 

– a 2008/2009. nevelési évben az óvodai csoportok és az általános iskola  
1–4. évfolyam esetén az osztályok átlaglétszáma együttesen eléri legalább a 
Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport/osztály 
átlaglétszámnak az 50%-át, 

– amennyiben az 5–8. évfolyamon az oktatás egy ellátási helyen történik, úgy 
2008/2009. tanévben az 5–8. évfolyam esetén az osztályok átlaglétszáma 
együttesen eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím 
alatti osztály átlaglétszámnak az 50%-át. 

2.3. A gyermekek, tanulók számának meghatározása az átlaglétszám-számítás és a 
támogatás szempontjából: 

2.3.1. Az átlaglétszám számításánál az önálló OM azonosítóval rendelkező intézmény 
tekintendő egy intézménynek. 

2.3.2. A gyerekek, tanulók létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. számú melléklete 
II. rész 3. pontjában foglalt előírásokat is figyelembe kell venni. 

2.3.3. Az átlaglétszámot összevont óvodai csoportok esetén az összevont óvodai 
csoportokra vonatkozóan együttesen, az általános iskola 1–4. évfolyamán az összevont 
osztályokra vonatkozóan együttesen kell teljesíteni. 

2.3.4. Az 5–8. évfolyamon az osztályösszevonás az átlaglétszám-számítás és a támogatás 
szempontjából nem elismerhető. Ezen intézményeket fenntartó önkormányzatokat nem 
lehet a többcélú kistérségi társulás közoktatási intézményi feladat ellátásában részt vevő 
tagjaként figyelembe venni. 

2.3.5. A gyógypedagógiai nevelés, oktatás céljából létrehozott csoportokat, osztályokat 
az átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. 

2.3.6. Azon települési önkormányzat, amelynek a területén – önkormányzati 
fenntartásban – nem működik közoktatási intézmény vagy intézményegység, az 
átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából az egyes óvodai, iskolai évfolyamok 
tekintetében legfeljebb egy intézményfenntartó társulás tagjaként vehető figyelembe. 

2.3.7. Azon települési önkormányzatot, amely önállóan is tart fenn közoktatási 
intézményt, kizárólag abban az esetben lehet közoktatási intézményi társulás tagjaként 
átlaglétszám-számítás és a támogatás szempontjából figyelembe venni, ha más, területén 
működő közoktatási intézményt intézményi társulás székhelyeként tart fenn. 
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2.3.8. Az összevont óvodai csoportok és iskolai tanulócsoportok esetében az 
átlaglétszámot a következők szerint kell számítani: Az összevont csoport és 
tanulócsoport esetében az összevont nevelési éveket és tanéveket érintő csoportokra, 
osztályokra vonatkozó átlaglétszámok – az egyes csoportokba/osztályokba járó 
gyermekek számával súlyozott – átlagát szükséges kiszámítani. Az összevont csoportba 
járó/tanulócsoportban tanuló gyermekek, tanulók átlaglétszámának el kell érnie az így 
kiszámított átlagot. 

2.4. A közoktatási intézményi feladat az egyes települések tekintetében akkor tekinthető 
ellátottnak, ha a településen található valamennyi – önkormányzat, intézményi társulás 
vagy többcélú kistérségi társulás fenntartásában levő – közoktatási intézmény teljesíti a 
Kiegészítő szabályok 2.1. vagy 2.2. pontja szerinti átlaglétszám-feltételeket. 

2.5. A közoktatási intézményi feladat ellátásához kapcsolódó támogatások kizárólag az 
olyan intézményben ellátottak, oktatottak után vehetők igénybe, amelynek alapító 
okiratában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel, továbbá OM 
azonosítóval rendelkezik, a közoktatási információs rendszer adatbázisába bejelentkezett és 
nyilvántartásba vették. Az intézményi társulások esetében további feltétel az érintett 
nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban rögzített közös alapítása és/vagy 
megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény költségvetésének közös 
meghatározása. 

2.6. A közoktatási intézményi feladat ellátásához kapcsolódó támogatások igénybevétele és 
az elszámolás a nevelési-oktatási feladatoknak megfelelő közoktatási statisztikai adatokra 
és az azt megalapozó előírt tanügyi okmányokra vagy a hozzájárulást megalapozó 
okmányokra épül. 

2.7. A közoktatási intézményi feladat ellátásához kapcsolódó támogatások a tanulói 
jogviszony szünetelése esetén nem igényelhetők. 

2.8. A közoktatási intézményi feladat esetében a feladat ellátásához kapcsolódó 
támogatások megállapítása – az iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók számának és 
az ehhez kapcsolódó támogatás meghatározásának kivételével – a tervezésnél a többcélú 
kistérségi társulás által közölt tényleges – a tárgyévet megelőző év október 1-jei közoktatási 
statisztikai adatok –, illetve a költségvetési évben induló tanévre becsült, tanévi nyitó 
létszámok figyelembevételével történik. Az elszámolásnál az intézményi társulás, illetve 
többcélú kistérségi társulás szintjén figyelembe vett ellátottak, oktatottak 2007/2008. tanévi 
nyitó létszámát és a 2008/2009. tanévi nyitó létszámát kell figyelembe venni. 

Az iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók után a szolgáltatás megkezdésének 
hónapjától támogatás vehető igénybe: 

– a 2007/2008. tanév tekintetében időarányosan, legfeljebb 8 hónapra, 
– a 2008/2009. tanév tekintetében időarányosan, legfeljebb 4 hónapra. 

Az elszámolásnál az intézményi társulás, illetve többcélú kistérségi társulás szintjén 
figyelembe vett a 2007/2008. tanévben és a 2008/2009. tanévben utaztatott gyermekek, 
tanulók számát kell figyelembe venni a közoktatási intézmények vezetőjének 
adatszolgáltatása alapján. 
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2.9. A közoktatási szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, 
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, és fejlesztő felkészítés esetében az 
ellátottak után igényelt támogatás elszámolása a következők szerint történik: az ellátottak 

a) 2008. január 1-je és 2008. augusztus 31-e közötti száma: az ezen időszakban a 
felösszesített heti ellátotti létszám osztva ezen időszakra jutó ellátási hetek számával, 

b) 2008. szeptember 1-je és 2008. december 31-e közötti száma: az ezen időszakban a 
felösszesített heti ellátotti létszám osztva ezen időszakra jutó ellátási hetek számával. 

3. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásokkal összefüggő 
szabályok 

3.1. A többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális alapszolgáltatási 
feladatok ellátását biztosíthatja: 

– intézményfenntartóként, 

– szervező tevékenységével létrehozott olyan – a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti – 
intézményi társulások útján, melyek: 

= lakosságszáma a családsegítés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás 
alapszolgáltatási feladatok esetében legalább 3 000 fő. Amennyiben ez azért 
nem teljesíthető, mert a többcélú kistérségi társulásban a feladatot vállaló 
önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 3 000 főt, úgy 
közvetlenül a többcélú kistérségi társulásnak kell a feladatellátást biztosítania, 

= a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat és közösségi 
ellátások, mint alapszolgáltatási feladatok esetében megfelelnek a Szoctv–
ben előírt feladatszervezési előírásoknak, 

= feladatellátásában részt vevő önkormányzatok önállóan e feladat ellátását 
nem biztosíthatják, nem rendelkezhetnek az adott feladat ellátásához 
kapcsolódó működési engedéllyel, 

– a Szoctv. 120–122. §-a alapján kötött szerződés útján, kivéve a 2.4. a) pont szerinti 
szociális étkeztetést, továbbá 

– írásban kötött külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás székhely 
településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján, kivéve 
a 2.4. a) pont szerinti szociális étkeztetést. 

3.2. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.4. pontban foglalt szociális 
alapszolgáltatási feladatok ellátásáról – külön megállapodás keretében – a többcélú 
kistérségi társulás székhely településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának 
intézménye útján gondoskodik, úgy a többcélú kistérségi társulás társulási 
megállapodásában ezt rögzíteni szükséges. Az adott feladat ellátására a többcélú kistérségi 
társulással külön megállapodást kötő önkormányzat vagy intézményének működési 
engedélye legalább további két települési önkormányzat közigazgatási területére kell 
kiterjednie, és így a települések lakosságszámának együttesen legalább 3 000 főnek kell 
lennie. További feltétel, hogy azon önkormányzatok és intézményeik, melyek területén a 
többcélú kistérségi társulás a szociális alapszolgáltatás(ok) biztosításáról – külön 
megállapodás keretében – gondoskodik, nem rendelkezhetnek az adott szociális 
alapszolgáltatás(ok) ellátásához kapcsolódó működési engedéllyel. 
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3.3. A 2.4. a) pont szerinti szociális étkeztetés esetén az ellátottak számának 
meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 252-vel, elszámoláskor 
az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója nyilvántartása 
alapján naponta összesített ellátottak számának alapulvételével számított éves ellátotti 
létszám osztva 252-vel. Egy ellátott naponta csak egyszeresen vehető figyelembe. 

3.4. A 2.4. c) pont szerinti házi segítségnyújtás esetén az ellátottak számának 
meghatározása tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 252-vel, elszámoláskor a 
házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak 
számának alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 252-vel. Egy ellátott 
naponta csak egyszer vehető figyelembe. 

3.5. A 2.4. d) pont szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén az ellátottak 
számának meghatározása tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 366-tal, 
elszámoláskor a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek számának 
alapulvételével, a nyilvántartásban részt vevők száma osztva 366-tal. Amennyiben egy 
jelzőkészülék több ellátottat szolgál, az elszámolásnál egy fő vehető figyelembe. 

3.6. A 2.4. g) pont szerinti nappali ellátás esetén az ellátottak számának meghatározása: 
tervezéskor az ellátottak becsült éves száma osztva 252-vel, elszámolásnál az ellátottak 
– gondozási napló (esemény-, illetve látogatási napló) alapján naponta összesített – 
számának (a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények a 6, illetve 
7 nap) alapulvételével számított éves ellátotti létszám osztva 252-vel. A hozzájárulás az 
éves átlaglétszámra a működési engedélyben szereplő létszám erejéig vehető figyelembe. 
A hajléktalanok számára nappali ellátást nyújtó intézményben (nappali melegedő) az 
elszámolás alapja a külön jogszabályban meghatározott látogatási napló alapján számított 
létszám, amely naponként nem lehet több a működési engedélyben szereplő férőhelyszám 
háromszorosánál. 

3.7. A többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt gyermekjóléti alapellátási 
feladatok ellátásáról gondoskodhat: 

– intézményfenntartóként, 

– szervező tevékenységével létrehozott olyan Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerint létrehozott 
intézményi társulások útján, melyek: 

= lakosságszáma legalább 5 000 fő. Amennyiben ez azért nem teljesíthető, 
mert a többcélú kistérségi társulásban a feladatot vállaló önkormányzatok 
együttes lakosságszáma nem éri el az 5 000 főt, úgy közvetlenül a többcélú 
kistérségi társulásnak kell a feladatellátást biztosítania, 

= feladatellátásában részt vevő önkormányzatok önállóan e feladat ellátását 
nem biztosíthatják, nem rendelkezhetnek az adott feladat ellátásához 
kapcsolódó működési engedéllyel, 

– a Gyvt. 96–97. §-a alapján kötött szerződés útján, továbbá 

– írásban kötött külön megállapodás keretében, a többcélú kistérségi társulás székhely 
településének önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján. 

3.8. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.6. pontban foglalt feladatokról – külön 
megállapodás keretében – a többcélú kistérségi társulás székhely településének 
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önkormányzata vagy a társulás más tagjának intézménye útján gondoskodik, úgy a többcélú 
kistérségi társulás társulási megállapodásában ezt rögzíteni szükséges. Az adott feladat 
ellátására a többcélú kistérségi társulással külön megállapodást kötő önkormányzat vagy 
intézményének működési engedélye legalább további két települési önkormányzat 
közigazgatási területére kell kiterjednie, és így a települések lakosságszámának együttesen 
legalább 5 000 főnek kell lennie. További feltétel, hogy azon önkormányzatok és 
intézményeik, melyek területén a többcélú kistérségi társulás a gyermekjóléti 
alapellátás(ok) biztosításáról – külön megállapodás keretében – gondoskodik, nem 
rendelkezhetnek az adott gyermekjóléti alapellátás(ok) ellátásához kapcsolódó működési 
engedéllyel. 

3.9. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.5. pont szerinti gyermekek átmeneti 
gondozási feladatról a feltételeknek megfelelően gondoskodik és a feladat ellátásához 
e fejezet szerint normatív támogatásban részesül, úgy a 2.6. pont szerinti gyermekek 
átmeneti gondozása alapellátási feladatra támogatás nem igényelhető. 

3.10. A 2.3. és 2.5. pont szerinti feladatoknál az ellátottak számának meghatározása: 
tervezéskor az intézményben ellátottak becsült éves gondozási napjainak száma osztva  
366-tal, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint 
összesített éves gondozási napok száma osztva 366-tal. 

3.11. Gondozási nap: egy gondozott egynapi intézményi gondozása (különféle ápoló-, 
gondozóotthoni intézményi, átmeneti és nappali szociális intézményi ellátás, valamint az 
otthont nyújtó ellátásban részesülők ellátása), amely az intézményben történő felvétellel 
kezdődik és annak végleges elhagyásával fejeződik be. Az ideiglenes távollévők – kórházi 
ápolás, szabadság – is beszámítanak a gondozási napokba. Az intézményi jogviszony – a 
kórházi és az otthont nyújtó ellátást kivéve – egyévi folyamatos távollét esetén megszűnik. 

3.12. A 2.3–2.6. pontokban szereplő feladatok után abban az esetben igényelhető a  
2.3–2.6. pontok szerinti támogatás a teljes költségvetési évre, ha az e pontokban foglalt 
feltételeket teljesítő szolgáltató legkésőbb 2008. január 31-én rendelkezik a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének 
engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 
188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói 
engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti érvényes és hatályos 
működési engedéllyel. 

Amennyiben a feladatellátás év közben kezdődik meg, illetve a fenntartó a feladat 
ellátásához szükséges működési engedélyt év közben szerzi meg, vagy az ellátási terület 
bővül, úgy az ellátott feladatok, illetve a feladatellátáshoz csatlakozó települések után 
időarányos támogatás igényelhető. Ebben az esetben a támogatási jogosultság kezdete a 
működési engedély hatályba lépését követő hónap első napja. 

A 2.3. és a 2.5. pont szerinti feladatok esetében a támogatás igénybevételének további 
feltétele, hogy a feladatot ellátó intézmény(ek) működési engedélye(i) legalább a 
Kiegészítő szabályok 1.1. pontja szerinti településekre kiterjedjen(ek). 

3.13. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a 2.3–2.6. pontokban foglalt feladatok 
ellátását a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás útján biztosítja, úgy a 
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jogosultságot a közigazgatási hivatal vezetőjének nyilatkozatával kell igazolni, amelynek 
tartalmaznia kell, hogy a megállapodás törvényes, és a működési engedély egy példányával 
a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzatnak rendelkeznie kell. 

4. A mozgókönyvtári és közművelődési feladatok ellátásához kapcsolódó támogatással 
összefüggő szabályok 

A többcélú kistérségi társulás abban az esetben igényelheti a támogatást, ha legalább négy, 
nyilvános könyvtárral nem rendelkező – könyvtári szolgáltató hely kialakítását biztosító – 
települési önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosítja a mozgókönyvtári szolgáltatásokat: 

– A nyilvános könyvtárral nem rendelkező települési önkormányzatok nyilvános városi 
vagy a megyei könyvtártól (a továbbiakban: szolgáltató) megrendelik a könyvtári 
szolgáltatásokat. A többcélú kistérségi társulás szerződést köt a szolgáltatóval. 

– A nyilvános könyvtárral nem rendelkező önkormányzatok (vagy a többcélú kistérségi 
társulás) könyvtári szolgáltató hely kialakításáról gondoskodnak, amelyekben a szolgáltató 
által kiszállított könyvtári állomány elhelyezhető, a könyvtári eszközök biztonságos tárolása 
megoldható, és ahol a megrendelt könyvtári szolgáltatások fogadhatók. 

– A többcélú kistérségi társulás gondoskodik a megrendelt könyvtári szolgáltatásokhoz 
szükséges egyéb feltételek biztosításáról, különösen a nyilvános könyvtár és a 
könyvtári szolgáltató hely közötti információcseréről, a megrendelések fogadásáról, a 
dokumentumáramlást biztosító szállítóeszköz működtetéséről. 

– A többcélú kistérségi társulás a támogatásból hozzájárulhat a szolgáltató könyvtár 
által kialakított kistérségi információs portál működtetéséhez is – kapcsolódva a 
Rokka (kulturális fonál) és a Portál programhoz. 

5. A belső ellenőrzési feladatok ellátásához kapcsolódó támogatással összefüggő szabályok 

5.1. A többcélú kistérségi társulás a belső ellenőrzési feladat ellátásáról 
– saját feladatellátás esetén intézményfenntartással, vagy munkaszervezeti 

feladatellátás keretében (önálló munkaszervezetében, vagy a munkaszervezet 
feladatával megbízott önkormányzati hivatal szervezeti egységében), illetve külső 
erőforrás bevonásával, 

– intézményi társulás(ok) útján 

gondoskodik. 

5.2. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás a belső ellenőrzés biztosításáról intézményi 
társulások útján gondoskodik, úgy az egyes intézményi társulásban legalább hét települési 
önkormányzatnak részt kell vennie. A többcélú kistérségi társulás az intézményi társulások 
szakmai munkáját az ellenőrzési programok készítésére, az ellenőrzés lebonyolítására, 
realizálására vonatkozó belső ellenőrzési módszertan összehangolásával segíti. 

5.3 A támogatásnál elismerhető költségvetési szervek száma meghatározásánál figyelembe 
veendő időpontok: 

– Az 1.2. pontban meghatározott feltételek 2008. január 31-éig történő teljesítése 
esetén: 2008. január 31-e. 

– A 2008. január 31-ét követően megkezdett feladatellátás esetén, az azt megelőző 
hónap utolsó napja. 
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9. számú melléklet a 2007. évi CLXIX. törvényhez
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 ALAP 2008. évi elõirányzat

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Egyenleg

LXIII. MUNKAERÕPIACI ALAP

1 Ak tív tá mo ga tá sok
1 Fog lal koz ta tá si és kép zé si tá mo ga tá sok 55 853,8
2 Fog lal koz tat ha tó ság EU-s társ fi nan szí ro zá sa 200,0
3 Köz mun ka cél já ra pénz esz köz át adás 2 500,0
4 TÁMOP 1.1 Mun ka erõ pi a ci szol gál ta tá sok és tá mo ga tá sok 17 695,0
5 TÁMOP 1.2 Fog lal koz ta tást ösz tön zõ nor ma tív tá mo ga tá sok 5 161,0
6 Tár sa dal mi pár be széd prog ra mok 1 689,6
7 Já ru lék ked vez mény meg té rí tés 6 000,0

2 Szak kép zé si és fel nõtt kép zé si tá mo ga tá sok
1 Szak kép zé si és fel nõtt kép zé si célú ki fi ze té sek 33 027,7
2 Al kal maz ko dó ké pes ség EU-s társ fi nan szí ro zá sa 2 800,0

3 Re ha bi li tá ci ós célú mun ka hely te rem tõ tá mo ga tás 5 900,0
4 Passzív ki adá sok

1 Ál lás ke re sé si tá mo ga tá sok 103 082,8
2 Vál lal ko zói já ra dék 2 100,0
3 Jö ve de lem pót ló tá mo ga tás 1,0
4 Nyug díj biz to sí tá si Alap nak át adás 1 298,0

5 Bér ga ran cia ki fi ze té sek 7 000,0
6 Mû köd te té si célú ki fi ze té sek

1 Az alap ke ze lõ nek át adott pénz esz köz 381,7
2 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat nak át adott pénz esz köz 23 266,0
3 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat fej lesz té si prog ram 1 437,7
4 Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat köz pon to sí tott ke re te 237,5
5 Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség nek pénz esz köz-át adás 2 159,3
6 Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet nek pénz esz köz-át adás 2 182,3
7 Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány nak pénz esz köz-át adás 670,9
8 Tranz ak ci ós díj 110,2

7 Költ ség ve té si be fi ze tés
1 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal koz ta tá sá nak tá mo ga tá sa 53 000,0
2 Egyéb költ ség ve té si be fi ze tés 66 309,5

22 Mun ka adói já ru lék 211 900,0
23 Mun ka vál la lói já ru lék 96 800,0
24 Vál lal ko zói já ru lék 15 200,0
25 TÁMOP in téz ke dé sek be vé te lei 12 206,0
26 Egyéb be vé tel

1 Te rü le ti egyéb be vé tel 700,0
2 Köz pon ti egyéb be vé tel 4 000,0
3 Szak kép zé si és fel nõtt kép zé si egyéb be vé tel 210,0

28 Re ha bi li tá ci ós hoz zá já ru lás 14 278,0
29 Re ha bi li tá ci ós célú mun ka hely te rem tõ tá mo ga tás tör lesz té se 10,0
31 Szak kép zé si hoz zá já ru lás 37 800,0
33 Bér ga ran cia tá mo ga tás tör lesz té se 960,0

Össze sen: 394 064,0 394 064,0



LXV. SZÜLÕFÖLD ALAP
1 Ön kén tes be fi ze té sek, ado má nyok 0,1
2 Költ ség ve té si tá mo ga tás

1 Ado mány-ki egé szí tés 927,7
2 SZJA 1%-a 72,3

4 Alap ból nyúj tott tá mo ga tás
2 Egyéb tá mo ga tá sok 900,1

5 Alap ke ze lõ mû kö dé si költ sé gei 100,0

Össze sen: 1 000,1 1 000,1

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

1 Kis- és kö ze pes ak ti vi tá sú hul la dék tá ro lók lé te sí té sé nek elõ ké szí té se
1 Kis- és kö ze pes ak ti vi tá sú hul la dék tá ro ló lé te sí té sé nek elõ ké szí té se 8 120,0
2 Püs pök szi lá gyi RHFT be ru há zá sai 1 000,0

2 Nagy ak ti vi tá sú hul la dék tá ro ló te lep hely ki vá lasz tás 1 586,5
3 Ki égett Ka zet ták Át me ne ti Tá ro ló já nak bõ ví té se, fel újí tá sa

1 Ki égett Ka zet ták Át me ne ti Tá ro ló já nak bõ ví té se 960,0
4 Nuk le á ris lé te sít mé nyek le sze re lé sé nek elõ ké szí té se

1 Pak si Atom erõ mû le sze re lé sé nek elõ ké szí té se 500,0
5 Hul la dék tá ro lók és az RHK Kht. üze mel te té si ki adá sai 3 010,0
6 Tár sa dal mi el len õr zé si és in for má ci ós tár su lá sok tá mo ga tá sa 948,6
7 Alap ke ze lõ nek mû kö dé si cél ra 114,0
8 Nuk le á ris lé te sít mé nyek be fi ze té sei

1 Pak si Atom erõ mû Rt. 22 827,5
9 Ra dio ak tív hul la dé kok vég le ges, ese ti el he lye zé se 6,5
10 Költ ség ve té si tá mo ga tás 8 300,0
11 Egyéb be vé te lek 1,0

1–11. cím össze sen: 16 239,1 31 135,0 14 895,9

50 A Köz pon ti Nuk le á ris Alap füg gõ, át fu tó és hi tel lel kap cso la tos té te lei
1 Be tét ál lo mány vál to zá sa 14 895,9

Össze sen: 31 135,0 31 135,0

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

1 Nem ze ti és egye te mes ér té kek lét re ho zá sá nak, meg õr zé sé nek, ter jesz té sé nek tá mo ga tá sa 2 702,7
2 Év for du lók, ha zai fesz ti vá lok és ren dez vé nyek, va la mint azo kon való rész vé tel tá mo ga tá sa 1 382,6
3 Nem zet kö zi fesz ti vá lok, ren dez vé nyek és azo kon való rész vé tel tá mo ga tá sa 2 095,6
4 Mû vé sze ti al ko tá sok új irány za tai, új kul tu rá lis kez de mé nye zé sek tá mo ga tá sa 285,1
5 Kul tu rá val kap cso la tos tu do má nyos ku ta tá sok tá mo ga tá sa 46,2
6 Épí tett örök ség, épí tõ mû vé szet tá mo ga tá sa 477,7
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7 Kul tu ra te rem tõ, köz ve tí tõ, va la mint egyé ni és kö zös sé gi te vé keny sé gek tá mo ga tá sa 785,9

8 Szak mai dí ja zá sá hoz való hoz zá já ru lás 7,7

9 Nem zet kö zi tag dí jak 1,5

10 Mû kö dé si ki adá sok 830,0

11 Kul tu rá lis já ru lék 8 500,0

12 Egyéb be vé te lek 115,0

Össze sen: 8 615,0 8 615,0

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

1 Rend sze res be fi ze tés 8,0

3 Költ ség ve té si tá mo ga tás 67,0

6 Mû kö dé si ki adá sok 75,0

Össze sen: 75,0 75,0

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

1 Ha zai in no vá ció tá mo ga tá sa 45 925,3

2 A nem zet kö zi együtt mû kö dés ben meg va ló su ló in no vá ció tá mo ga tá sa 7 492,0

4 A tu do má nyos és tech no ló gi ai at ta sék mun ká já nak tá mo ga tá sa 489,5

5 A Nem ze ti Ku ta tás nyil ván tar tá si Rend szer tá mo ga tá sa 87,0

6 Tu do mány- és Tech no ló gia po li ti kai Ta nács adó Tes tü let mun ká já nak tá mo ga tá sa 50,0

7 Alap ke ze lõ nek át adott pénz esz köz 1 873,1

8 Új fej lesz té si ter vek re való fel ké szü lés, ér té ke lés 100,0

19 In no vá ci ós já ru lék 23 296,0

20 Költ ség ve té si tá mo ga tás 23 060,2

21 Vissz ter hes tá mo ga tá sok tör lesz té sei 254,7

22 Egyéb be vé tel 150,0

23 Eu ró pai Szén- és Acél ipa ri Ku ta tá si Alap ma gyar hoz zá já ru lá sa 744,0

1–23. cím össze sen: 56 760,9 46 760,9 –10 000,0

50 A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap füg gõ, át fu tó és hi tel lel kap cso la tos té te lei

1 Be tét ál lo mány vál to zá sa 10 000,0

Össze sen: 56 760,9 56 760,9
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10. szá mú mel lék let a 2007. évi CLXIX. tör vény hez

AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Mil lió forintban

Meg ne ve zés

2008. évi elõ irány zat

KIADÁSOK BEVÉTELEK
Be vé tel bõl 

költ ség ve té si
 tá mo ga tás

EGYENLEG

LXIII. MUNKAERÕPIACI ALAP 394 064,0 394 064,0 0,0

LXV. SZÜLÕFÖLD ALAP 1 000,1 1 000,1 1 000,0 0,0

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS
PÉNZÜGYI ALAP

16 239,1 31 135,0 8 300,0 14 895,9

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 8 615,0 8 615,0 0,0

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- 
ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI
ALAP

75,0 75,0 67,0 0,0

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI
INNOVÁCIÓS ALAP

56 760,9 46 760,9 23 060,2 –10 000,0

Össze sen 476 754,1 481 650,0 32 427,2 4 895,9
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FEJEZET 2008. évi elõirányzat

Ki emelt elõ irány zat ne ve Ki adás Be vé tel Tá mo ga tás

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

1 Nyug díj biz to sí tá si el lá tá sok fe de ze té ül szol gá ló be vé te lek

1 Mun kál ta tói nyug díj biz to sí tá si já ru lék 1 882 074,9
2 Biz to sí tot ti nyug díj já ru lék

1 Biz to sí tott ál tal fi ze tett nyug díj já ru lék 329 904,9

3 Ma gánnyug díj pénz tá rak át uta lá sai

1 Rok kant sá gi nyug el lá tás 3 500,0

2 Pénz tár ta gok vissza lé pé se 3 400,0

3 Egyéb já ru lé kok és hoz zá já ru lá sok
2 Meg ál la po dás alap ján fi ze tõk já ru lé kai 2 300,0

5 Köz te her jegy után be folyt já ru lék 2 200,0

9 Fegy ve res tes tü le tek ked vez mé nyes nyug el lá tá sa i nak ki adá sa i hoz hoz zá já ru lás

1 Hon vé del mi Mi nisz té ri um fe je zet tõl 22 333,6

2 Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je zet tõl 1 380,0

3 Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um  fe je zet tõl 38 663,0

4 Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet tõl 2 250,0

5 Mi nisz ter el nök ség fe je zet tõl 1 959,0

10 MPA ál tal START kár tya ki egé szí tés 1 000,0

11 Kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék 4 403,0

5 Ké se del mi pót lék, bír ság 8 000,0
6 Köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok

3 GYES-ben, GYED-ben, GYET-ben és re ha bi li tá ci ós já ra dék ban ré sze sü lõk utá ni 38 210,2

 köz pon ti költ ség ve té si té rí tés

4 Ma gánnyug díj pénz tár ba át lé põk mi at ti já ru lék-ki esés pót lá sá ra költ ség ve té si tá mo ga tás 339 446,4

5 Köz pon ti költ ség ve tés ben ter ve zett pénz esz köz-át adás 143 356,6

6 Kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék cí men át vett pénz esz köz 13 209,0

7 Nyug díj biz to sí tá si te vé keny ség gel kap cso la tos egyéb be vé te lek
3 Ki fi ze té sek vissza té rü lé se és egyéb be vé te lek 7 900,0

8 Nyug el lá tá sok fe de ze té re az E. Alap tól át vett pénz esz köz 25 022,0
2 Nyug díj biz to sí tá si el lá tá sok ki adá sai

1 Nyug el lá tá sok
1 Öreg sé gi nyug díj 1 667 839,0

2 Rok kant sá gi és bal ese ti rok kant sá gi nyug díj 627 748,0

3 Hoz zá tar to zói nyug el lá tás 334 568,0

4 Egy össze gû mél tá nyos sá gi ki fi ze té sek

2 Egy sze ri se gély 150,0

5 Re ha bi li tá ci ós já ra dék 1 000,0

6 Ti zen har ma dik havi nyug díj 210 539,2



4 Nyug díj biz to sí tás egyéb ki adá sai
4 Egyéb, el lá tás hoz kap cso ló dó ki adá sok

2 Pos ta költ ség 5 810,0
3 Egyéb ki adá sok 490,0

3 Va gyon gaz dál ko dás
1 El lá tá sok fe de ze té re szol gá ló va gyon gaz dál ko dás

1 Já ru lék tar to zás fe jé ben át vett va gyon 12,0 10,0
2 Egyéb va gyon (in gye nes va gyon jut ta tás stb.) 18,0

1–3. cím össze sen: 2 848 174,2 2 870 522,6

5 Nyug díj biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek és köz pon ti ke ze lé sû elõ irány za tok
1 Köz pon ti hi va ta li szerv 4 082,3

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 1 638,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 1 612,3
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 499,9
3 Do lo gi ki adá sok 2 910,2
5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 49,4
6 Ka mat fi ze té sek 19,7

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 395,0

3 Köl csö nök 233,8
2 Igaz ga tá si szer vek 18 266,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 62,0
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 11 866,4
2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 710,8
3 Do lo gi ki adá sok 2 614,6

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 136,3

LXXI. fe je zet össze sen: 2 872 222,6 2 872 222,6 22 348,4

K I A D Á S I    F Õ Ö S S Z E G : 2 872 222,6

B E V É T E L I    F Õ Ö S S Z E G : 2 872 222,6

A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE : 0,0
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LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

1 Egész ség biz to sí tá si el lá tá sok fe de ze té ül szol gá ló be vé te lek

1 Mun kál ta tói egész ség biz to sí tá si já ru lék 417 775,9
2 Biz to sí tot ti egész ség biz to sí tá si já ru lék 455 520,9
3 Egyéb já ru lé kok és hoz zá já ru lá sok

1 Egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék 3 534,1

2 Meg ál la po dás alap ján fi ze tõk já ru lé kai 130,0

4 Mun kál ta tói táp pénz hoz zá já ru lás 23 512,3

5 Köz te her jegy után be folyt já ru lék 780,5

10 MPA ál tal Start kár tya ki egé szí tés 1 657,1

4 Egész ség ügyi hoz zá já ru lás
1 Té te les egész ség ügyi hoz zá já ru lás 92 054,0

2 Szá za lé kos mér té kû egész ség ügyi hoz zá já ru lás 24 306,0

5 Ké se del mi pót lék, bír ság 4 033,0
6 Köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok

1 Ter hes ség meg sza kí tás sal kap cso la tos költ ség ve té si té rí tés 1 500,0

2 Egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sá val kap cso la tos köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lás 3 800,0

6 Köz pon ti költ ség ve tés bõl já ru lék cí men át vett pénz esz köz 307 038,0

8 GYED fo lyó sí tás ki adá sa i nak rész le ges meg té rí té se a köz pon ti költ ség ve tés bõl 40 794,5

7 Egész ség biz to sí tá si te vé keny ség gel kap cso la tos egyéb be vé te lek
1 Ter hes ség meg sza kí tás egyé ni té rí té si díja 706,4

2 Bal ese ti és egyéb kár té rí té si meg té rí té sek 4 568,7

3 Ki fi ze té sek vissza té rí té se és egyéb be vé te lek 1 662,0

7 Gyógy szer gyár tók és for gal ma zók be fi ze té sei

1 Szer zõ dé sek sze rin ti gyógy szer gyár tói és for gal ma zói be fi ze té sek 5 000,0

2 Fo lya ma tos gyógy szer el lá tást biz to sí tó gyógy szer gyár tói és for gal ma zói be fi ze té sek 30 500,0

 és egyéb gyógy szer for gal ma zás sal kap cso la tos be vé te lek

8 Nem zet kö zi egyez mény bõl ere dõ el lá tá sok meg té rí té se

1 EU tag ál la mok kal kap cso la tos el szá mo lá sok 400,0

2 Nem EU tag ál la mok kal kap cso la tos el szá mo lá sok 20,0

11 Egész ség ügyi szol gál ta tók vissza fi ze té se 386,6

12 Vi zit díj, kór ház i na pi díj be vé tel 17 312,4

2 Egész ség biz to sí tá si el lá tá sok ki adá sai

2 Egész ség biz to sí tás pénz be ni el lá tá sai
1 Ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély 35 843,0

2 Táp pénz

1 Táp pénz 96 260,6

2 Gyer mek ápo lá si táp pénz 3 351,1

3 Bal ese ti táp pénz 7 262,4



3 Be teg ség gel kap cso la tos se gé lyek

1 Kül föl di gyógy ke ze lés 780,0

4 Egy sze ri se gély 450,0

4 Kár té rí té si já ra dék 1 267,4

5 Bal ese ti já ra dék 7 705,5

6 Gyer mek gon do zá si díj 81 589,0

3 Ter mé szet be ni el lá tá sok
1 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás

1 Há zi or vo si, há zi or vo si ügye le ti el lá tás 69 928,6

2 Vé dõ nõi szol gál ta tás, anya-, gyer mek és if jú ság vé de lem 18 491,7

3 Fo gá sza ti el lá tás 21 776,1

4 Gon do zó in té ze ti gon do zás 4 752,1

5 Be teg szál lí tás és or vo si ren del vé nyû ha lott szál lí tás 4 280,0

8 Mû ve se ke ze lés 22 801,1

9 Ott ho ni szak ápo lás 4 011,2

11 Mû kö dé si költ ség elõ leg 500,0

13 Cél elõ irány za tok 1 689,2

15 Men tés 22 401,5

17 La bo ra tó ri u mi el lá tás 20 615,4

18 Össze vont szak el lá tás 532 871,8

20 Cél tar ta lék 17 312,4

2 Gyógy für dõ és egyéb gyó gyá sza ti el lá tás tá mo ga tá sa 6 550,0

3 Anya tej-el lá tás 300,0

4 Gyógy szer tá mo ga tás

1 Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai 300 040,0

2 Spe ci á lis be szer zé sû gyógy szer ki adás 9 000,0

4 Gyógy szer tá mo ga tás ki adá sai tar ta lék 34 500,0

5 Mél tá nyos sá gi gyógy szer tá mo ga tás ki adá sa 4 400,0

5 Gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás

1 Köt szer tá mo ga tás 4 794,4

2 Gyó gyá sza ti se géd esz köz köl csön zés tá mo ga tá sa 650,0

3 Egyéb gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás 37 255,6

6 Uta zá si költ ség té rí tés 6 500,0

7 Nem zet kö zi egyez mény bõl ere dõ és kül föl dön tör té nõ el lá tá sok ki adá sai

1 EU tag ál la mok kal kap cso la tos el szá mo lá sok 2 400,0

2 Nem EU tag ál la mok kal kap cso la tos el szá mo lá sok 600,0

3 Kül föl di sür gõs sé gi gyógy ke ze lés 400,0

4 Egész ség biz to sí tás egyéb ki adá sai
4 Egyéb, el lá tá sok hoz kap cso ló dó ki adá sok

1 Ki fi ze tõ he lye ket meg il le tõ költ ség té rí tés 1 401,0

2 Pos ta költ ség 1 200,0

3 Egyéb ki adá sok 390,0

4 Or vos spe ci fi kus vé nyek 220,0

5 Gyógy szer gyár tók el len té te le zé se, el szá mo lá si kü lön bö zet ren de zé se 1 974,0
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3 Va gyon gaz dál ko dás
1 El lá tá sok fe de zé sé re szol gá ló va gyon gaz dál ko dá si költ ség ve tés

1 Já ru lék tar to zás fe jé ben át vett va gyon 5,5 3,0

2 Egyéb va gyon (in gye nes va gyon jut ta tás stb.) 3,0 5,1

1–3. cím össze sen: 1 388 523,6 1 437 000,5

5 Egész ség biz to sí tá si költ ség ve té si szer vek és köz pon ti ke ze lé sû elõ irány za tok
1 Köz pon ti hi va ta li szerv 17 269,8

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 412,4
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 10 493,6

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 3 319,8

3 Do lo gi ki adá sok 2 945,5

5 Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok 172,8

6 Ka mat fi ze té sek 59,2

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 395,0

3 Köl csö nök 296,3
2 Igaz ga tá si szer vek 2 130,1

1 Mû kö dé si költ ség ve tés 523,7
1 Sze mé lyi jut ta tá sok 356,7

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 25,5

3 Do lo gi ki adá sok 2 271,6

3 Köz pon ti ke ze lé sû elõ irány za tok
19 Egész ség biz to sí tá si nyil ván tar tá sok fej lesz té se 2 000,0

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
3 Do lo gi ki adá sok 367,0

2 Fel hal mo zá si költ ség ve tés
1 In téz mé nyi be ru há zá si ki adá sok 1 633,0

7 Nyug el lá tá sok fe de ze té re a Ny. Alap nak át adott pénz esz köz 25 022,0
8 E. Alap cél tar ta lék 100,0

LXXII. fe je zet össze sen: 1 435 981,6 1 437 936,6 21 399,9

K I A D Á S I    F Õ Ö S S Z E G : 1 435 981,6

B E V É T E L I    F Õ Ö S S Z E G : 1 437 936,6

A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE : 1 955,0
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13. számú melléklet a 2007. évi CLXIX. törvényhez

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGÉNEK MÉRLEGE

Mil lió fo rint ban

B E V É T E L E K
2008. évi

elõ irány zat
K I A D Á S O K

2008. évi
elõ irány zat

ELLÁTÁSOK FEDEZETÉÜL SZOLGÁLÓ
BEVÉTELEK

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK
KIADÁSAI

Tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék be vé te lek 2 299 850,8 Nyug el lá tá sok

Biz to sí tot ti nyug díj- és egész ség biz to sí tá si járu -
lékok

792 325,8 Öreg sé gi nyug díj 1 667 839,0

Egyéb já ru lé kok és hoz zá já ru lá sok 106 102,6 Rok kant sá gi és bal ese ti rok kant sá gi nyug díj 628 748,0

Egész ség ügyi hoz zá já ru lás 116 360,0 Hoz zá tar to zói nyug el lá tás 334 568,0

Ké se del mi pót lék, bír ság 12 033,0 Ti zen har ma dik havi nyug díj és egy sze ri se gély 210 689,2

Ga ran cia és hoz zá já ru lás az ala pok ki adá sa i hoz 841 260,2 Nyug el lá tá sok össze sen: 2 841 844,2

Köz pon ti költ ség ve té si hoz zá já ru lá sok 46 094,5 Egész ség biz to sí tás pénz be li el lá tá sai 234 509,0

Egyéb be vé te lek 68 456,1 Ter mé szet be ni el lá tá sok 1 148 821,1

Össze sen: 4 282 483,0 Egyéb ki adá sok 11 485,0

VAGYONGAZDÁLKODÁS BEVÉTELEI 18,1 Össze sen: 4 236 659,3

TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SAJÁT BEVÉTELEI 2 636,1 VAGYONGAZDÁLKODÁS KIADÁSAI 38,5

ALAPOK KÖZÖTTI PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL 25 022,0 TB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KIADÁSAI 46 384,4

E. ALAP CÉLTARTALÉK 100,0

ALAPOK KÖZÖTTI PÉNZESZKÖZÁTADÁS 25 022,0

BEVÉTELI FÕÖSSZEG: 4 310 159,2 KIADÁSI FÕÖSSZEG: 4 308 204,2

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK
EGYENLEGE:

1 955,0
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Az ál lam ház tar tás al rend sze re i nek elõ irány za ta i ról szó ló mel lék le tek ben
az aláb bi cím ren di he lye ken, il let ve azok alatt sze rep lõ elõ irány za tok tel je sü lé se mó do sí tás nélkül

eltérhet az elõirányzattól

1. A tel je sü lés kü lön sza bá lyo zás nél kül is el tér het az elõ irány zat tól:

I. ORSZÁGGYÛLÉS fe je zet ben
Ma gyar Rá dió Rt. mû sor ter jesz té si költ sé ge i re (10. cím, 1. al cím)
Ma gyar Te le ví zió Rt. mû sor ter jesz té si költ sé ge i re (11. cím, 1. al cím)
Duna Te le ví zió Rt. mû sor ter jesz té si költ sé ge i re (12. cím, 1. al cím)

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA  
fe je zet ben

Nor ma tív hoz zá já ru lá sok (4. cím)
Nor ma tív, kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok (8. cím)

X. MINISZTERELNÖKSÉG fe je zet ben
Ked vez mény tör vény alap ján járó ok ta tá si-ne ve lé si tá mo ga tás, va la mint a szór vány ok ta tás és a csán gó ma gya -

rok tá mo ga tá sa (9. cím, 4. al cím, 2. jog cím-cso port)
Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek (20. cím, 2. al cím, 1. jog cím-cso port)
Köz pon ti költ ség ve té si szer vek bér le ti dí já nak fe de ze te (20. cím, 2. al cím, 3. jog cím-cso port)

XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  fe je zet ben
La kás tá mo ga tá sok (14. cím)

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fe je zet ben
Ál lat- és nö vény kár ta la ní tás (10. cím, 6. al cím)

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM  fe je zet ben
Vál ság ke ze lõ és bé ke mû ve le tek ke re té ben fel aján lott al egy sé gek (NRF és Batt le Gro up) (8. cím, 2. al cím,

1. jog cím-cso port)

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM  fe je zet ben
A bün te tõ el já rás ról szó ló tör vény alap ján meg ál la pí tott kár ta la ní tás (20. cím, 1. al cím, 3. jog cím-cso port)
Jogi se gít ség nyúj tás (20. cím, 1. al cím, 4. jog cím-cso port)
Bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak kár eny hí té se (20. cím, 1. al cím, 5. jog cím-cso port)
Köz pon ti Nuk le á ris Pénz ügyi Alap tá mo ga tá sa (21. cím, 1. al cím)

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM  fe je zet ben
Gaz dál ko dó szer ve ze tek ál tal be fi ze tett ter mék díj-vissza igény lés ki fi ze té se (10. cím, 2. al cím, 38. jogcím-

 csoport)

XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM fe je zet ben
Köz ok ta tá si célú hu mán szol gál ta tás és ki egé szí tõ tá mo ga tás (11. cím, 2. al cím, 3. jog cím-cso port)
Át adás ra nem ke rült in gat la nok utá ni já ra dék (11. cím, 39. al cím, 6. jog cím-cso port)

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fe je zet ben
Kár ren de zé si cél elõ irány zat (12. cím, 2. al cím, 5. jog cím-cso port)
Egyéb vál la la ti tá mo ga tá sok (15. cím, 2. al cím)
Fo gyasz tói ár ki egé szí tés (16. cím)
Fel szá mo lá sok kal kap cso la tos ki adá sok (17. cím, 1. al cím, 4. jog cím-cso port)
Sza ná lás sal kap cso la tos ki adá sok (17. cím, 1. al cím, 5. jog cím-cso port)
Ma gán- és egyéb jogi sze mé lyek kár té rí té se (17. cím, 1. al cím, 6. jog cím-cso port)
He lyi ön kor mány za tok ál la mi tá mo ga tá sá nak el szá mo lá sá ból ere dõ fi ze té si kö te le zett ség (17. cím, 1. al cím,

9. jog cím-cso port)
Egyéb ve gyes ki adá sok (17. cím, 1. al cím, 11. jog cím-cso port)
1% SZJA köz cé lú fel hasz ná lá sa (17. cím, 1. al cím, 12. jog cím-cso port)
Exim bank és MEHIB Rt. be haj tá si ju ta lé ka (17. cím, 1. al cím, 19. jog cím-cso port)
Ügy fél nek vissza já ró vám biz to sí ték, egyéb vám vissza té rí té sek (17. cím, 1. al cím, 21. jog cím-cso port)
Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Zrt. köz re mû kö dé si díja (17. cím, 1. al cím, 25. jog cím-cso port)

2007/183. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14163



El en ge dett ke zes ség- és ga ran cia vál la lá si díj (17. cím, 1. al cím, 26. jog cím-cso port)
Ál lam ál tal vál lalt ke zes ség és vi szont ga ran cia ér vé nye sí té se (18. cím)
Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá nak tá mo ga tá sa (19. cím, 1. al cím)
Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek ke re set-ki egé szí té se (19. cím, 2. al cím)
Pénz be li kár pót lás (24. cím, 2. al cím, 1. jog cím-cso port)
Az 1947-es Pá ri zsi Bé ke szer zõ dés bõl ere dõ kár pót lás (24. cím, 2. al cím, 2. jog cím-cso port)
Kor ked vez mény-biz to sí tá si já ru lék cí men át adott pénz esz köz (26. cím, 1. al cím, 7. jog cím-cso port)
Nem zet kö zi el szá mo lá sok ki adá sai (28. cím)
Hoz zá já ru lás az EU költ ség ve té sé hez (29. cím)

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fe je zet ben
Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá val össze füg gõ bér tá mo ga tás (16. cím, 38. al cím, 1. jog -

cím-cso port)
Szo ci á lis in téz mé nyi fog lal koz ta tás nor ma tív tá mo ga tá sa (16. cím, 38. al cím, 3. jog cím-cso port)
Ott hon te rem té si tá mo ga tás (16. cím, 46. al cím, 1. jog cím-cso port)
Gyer mek tar tás dí jak meg elõ le ge zé se (16. cím, 46. al cím, 3. jog cím-cso port)
Moz gás kor lá to zot tak köz le ke dé si tá mo ga tá sa (16. cím, 46. al cím, 5. jog cím-cso port)
GYES-en és GYED-en lé võk hall ga tói hi te lé nek cél zott tá mo ga tá sa (16. cím, 46. al cím, 7. jog cím-cso port)
Szo ci á lis célú hu mán szol gál ta tá sok nor ma tív ál la mi tá mo ga tá sa (16. cím, 48. al cím, 1. jog cím-cso port)
Egy há zi szo ci á lis in téz mé nyi nor ma tí va ki egé szí té se (16. cím, 48. al cím, 3. jog cím-cso port)
Hoz zá já ru lás a ha di gon do zás ról szó ló tör vényt vég re haj tó köz ala pít vány hoz (16. cím, 54. al cím, 7. jog -

cím-cso port)
Csa lá di pót lék (20. cím, 1. al cím)
Anya sá gi tá mo ga tás (20. cím, 2. al cím)
Gyer mek gon do zá si se gély (20. cím, 3. al cím)
Gyer mek gon do zá si díj rész le ges meg té rí té se (20. cím, 4. al cím)
Gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás (20. cím, 5. al cím)
Apá kat meg il le tõ mun ka idõ-ked vez mény tá vol lé ti dí já nak meg té rí té se (20. cím, 6. al cím)
Pénz be li gyer mek vé del mi tá mo ga tá sok (20. cím, 7. al cím)
Élet kez dé si tá mo ga tás (20. cím, 8. al cím)
Rok kant sá gi já ra dék (21. cím, 2. al cím, 1. jog cím-cso port)
Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek já ra dé ka (21. cím, 2. al cím, 2. jog cím-cso port)
Egész ség ká ro so dá si já ra dék (21. cím, 2. al cím, 3. jog cím-cso port)
Bá nyá szok kor en ged mé nyes nyug dí ja, szén já ran dó ság ki egé szí té se és ke re set-ki egé szí té se (21. cím, 2. al cím,

4. jog cím-cso port)
Me zõ gaz da sá gi já ra dék (21. cím, 2. al cím, 5. jog cím-cso port)
Fo gya té kos sá gi tá mo ga tás és a va kok sze mé lyi já ra dé ka (21. cím, 2. al cím, 6. jog cím-cso port)
Po li ti kai re ha bi li tá ci ós és más nyug díj-ki egé szí té sek (21. cím, 2. al cím, 8. jog cím-cso port)
Há zas tár si pót lék (21. cím, 2. al cím, 9. jog cím-cso port)
Egyéb tá mo ga tá sok (Cu kor be te gek tá mo ga tá sa, Lak bér tá mo gat ás, Ka to nai csa lá di se gély) (21. cím, 2. al cím,

13. jog cím-cso port)
Köz gyógy el lá tás (21. cím, 3. al cím, 1. jog cím-cso port)

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TÕKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓS -
SÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI fe je zet

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fe je zet ben
Jót ál lás sal, sza va tos ság gal kap cso la tos ki fi ze té sek (2. cím, 3. al cím, 1. jog cím-cso port)
Ke ze si fe le lõs ség bõl ere dõ ki fi ze té sek (2. cím, 3. al cím, 2. jog cím-cso port)
Kon szern fe le lõs ség alap ján tör té nõ ki fi ze té sek (2. cím, 3. al cím, 3. jog cím-cso port)
Bel te rü le ti föld ér té ke alap ján, ala pí tói jo gon ki fi ze ten dõ já ran dó ság (2. cím, 3. al cím, 4. jog cím-cso port)
Egyéb bí ró sá gi dön tés bõl ere dõ ki adá sok (2. cím, 3. al cím, 6. jog cím-cso port)
Egyéb szer zõ dé ses kö te le zett sé gek (2. cím, 3. al cím, 7. jog cím-cso port)
Egyéb jog sza bály ból ere dõ ki adá sok (2. cím, 3. al cím, 8. jog cím-cso port)

LXIII. MUNKAERÕPIACI ALAP fe je zet ben
TÁMOP 1.2 Fog lal koz ta tást ösz tön zõ nor ma tív tá mo ga tá sok (1. cím, 5. al cím)
Já ru lék ked vez mény meg té rí tés (1. cím, 7. al cím)
Ál lás ke re sé si tá mo ga tá sok (4. cím, 1. al cím)
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Vál lal ko zói já ra dék (4. cím, 2. al cím)
Jö ve de lem pót ló tá mo ga tás (4. cím, 3. al cím)
Nyug díj biz to sí tá si Alap nak át adás (4. cím, 4. al cím)
Bér ga ran cia ki fi ze té sek (5. cím)

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fe je zet ben
Öreg sé gi nyug díj (2. cím, 1. al cím, 1. jog cím-cso port)
Rok kant sá gi és bal ese ti rok kant sá gi nyug díj (2. cím, 1. al cím, 2. jog cím-cso port)
Hoz zá tar to zói nyug el lá tás (2. cím, 1. al cím, 3. jog cím-cso port)
Re ha bi li tá ci ós já ra dék (2. cím, 1. al cím, 5. jog cím-cso port)
Ti zen har ma dik havi nyug díj (2. cím, 1. al cím, 6. jog cím-cso port)
Nyug díj biz to sí tás egyéb ki adá sai (2. cím, 4. al cím)
Va gyon gaz dál ko dás (3. cím)

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fe je zet ben
Ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély (2. cím, 2. al cím, 1. jog cím-cso port)
Táp pénz (2. cím, 2. al cím, 2. jog cím-cso port)
Kül föl di gyógy ke ze lés (2. cím, 2. al cím, 3. jog cím-cso port, 1. jog cím)
Kár té rí té si já ra dék (2. cím, 2. al cím, 4. jog cím-cso port)
Bal ese ti já ra dék (2. cím, 2. al cím, 5. jog cím-cso port)
Gyer mek gon do zá si díj (2. cím, 2. al cím, 6. jog cím-cso port)
Gyógy für dõ és egyéb gyó gyá sza ti el lá tás tá mo ga tá sa (2. cím, 3. al cím, 2. jog cím-cso port)
Anya tej-el lá tás (2. cím, 3. al cím, 3. jog cím-cso port)
Uta zá si költ ség té rí tés (2. cím, 3. al cím, 6. jog cím-cso port)
Nem zet kö zi egyez mény bõl ere dõ és kül föl dön tör té nõ el lá tá sok ki adá sai (2. cím, 3. al cím, 7. jog cím-cso port)
Egész ség biz to sí tás egyéb ki adá sai (2. cím, 4. al cím)
Va gyon gaz dál ko dás (3. cím)
E. Alap cél tar ta lék (8. cím)

2. Amennyi ben e tör vény nek az eu ró pai uni ós tag ság hoz kap cso ló dó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sa ér de ké ben,
 illetve ezen tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sá nak el ma ra dá sa ese tén élet be lépõ át cso por to sí tá si sza bá lya i ra vonat -
kozó ren del ke zé se i ben fog lalt le he tõ sé gek ki me rül tek, az ere de ti tá mo ga tá si elõ irány zat 30%-ával, e fö lött
a Kor mány dön té se alap ján túl lép he tõ:

XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fe je zet ben
PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai (10. cím, 3. al cím)
Egyéb uni ós tá mo ga tást ki egé szí tõ tá mo ga tá sok (10. cím, 4. al cím)
Vi dék fej lesz té si és ha lá sza ti prog ra mok (10. cím, 11. al cím)

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM fe je zet ben
Egyéb kö zös sé gi prog ra mok (20. cím, 8. al cím)
Szo li da ri tá si prog ra mok (20. cím, 9. al cím)

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fe je zet ben
TEN-T pá lyá za tok (25. cím, 30. al cím, 11. jog cím-cso port)

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fe je zet ben
Kül sõ Ha tá rok Alap (5. cím, 41. al cím)

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fe je zet ben
I. Nem ze ti Fej lesz té si Terv (2. cím, 1. al cím)
Kö zös sé gi Kez de mé nye zé sek (2. cím, 2. al cím)
Ko hé zi ós Alap tá mo ga tás ból meg va ló su ló  pro jek tek (2. cím, 3. al cím)
Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv (2. cím, 4. al cím)
Te rü le ti Együtt mû kö dés (2. cím, 5. al cím)
Egyéb Uni ós elõ irány za tok (2. cím, 6. al cím)

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fe je zet ben
PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai (12. cím, 5. al cím)
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XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fe je zet ben
PHARE prog ra mok és az át me ne ti tá mo ga tás prog ram jai (16. cím, 7. al cím)
Eu ró pai Glo ba li zá ci ós Alap (16. cím, 56. al cím, 8. jog cím-cso port)

3. Az elõ irány zat a Kor mány jó vá ha gyá sá val túl lép he tõ:

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fe je zet ben
Jog erõ sen meg ál la pí tott kár té rí té sek cél elõ irány za ta (3. cím, 4. al cím)

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fe je zet ben
Be ru há zás ösz tön zé si cél elõ irány zat (25. cím, 3. al cím, 1. jog cím-cso port)
Gyors for gal mi út há ló zat fej lesz té se (25. cím, 28. al cím)
Au tó pá lya ren del ke zés re ál lá si díj (25. cím, 30. al cím, 1. jog cím-cso port)
Kö tött se gély hi te le zés (25. cím, 47. al cím)
A hely kö zi sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sok és a vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé nek el len té te le zé se

(27. cím, 1. al cím, 3. jog cím-cso port)

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fe je zet ben
Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá val össze füg gõ költ ség kom pen zá ció (16. cím, 38. al cím,

2. jog cím-cso port)
Hoz zá já ru lás a la kos sá gi ener gia költ sé gek hez (16. cím, 92. al cím)

4. A nyug díj sze rû el lá tás ban ré sze sü lõ sze mé lyek év kö zi el lá tás-eme lé se vég re haj tá sá val össze füg gés ben té te -
les el szá mo lás alap ján a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter en ge dé lyé vel túl lép he tõ:

XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fe je zet ben
Fo lyó sí tott el lá tá sok utá ni té rí tés (21. cím, 4. al cím)

5. A pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel túl lép he tõ:

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA
fe je zet ben

Cím zett és cél tá mo ga tá sok (9. cím)

6. Az ál la mi va gyon nal kap cso la tos be vé te lek nek a ter ve zett nél ked ve zõbb ala ku lá sa ese tén a pénz ügy mi nisz -
ter jó vá ha gyá sá val – a ter ve zett hez vi szo nyí tott több let-be vé te lek mér té ké ig – túl lép he tõ:

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK fe je zet ben
In gat lan vá sár lás (2. cím, 1. al cím, 1. jog cím-cso port)
In gat lan-be ru há zá sok (2. cím, 1. al cím, 3. jog cím-cso port)
Élet já ra dék ter mõ föl dért (2. cím, 2. al cím, 1. jog cím-cso port)
In gat la nok fenn tar tá sá val járó ki adá sok (2. cím, 2. al cím, 2. jog cím-cso port)
Egyéb va gyon ke ze lé si ki adá sok (2. cím, 2. al cím, 3. jog cím-cso port)

7. Az eu ró pai uni ós tá mo ga tá sok meg elõ le ge zé se miatt; de leg fel jebb a bu da pes ti 4-es – Bu da pest Ke len föl di
pá lya ud var–Bos nyák tér kö zöt ti – met ró vo nal meg épí té sé nek ál la mi tá mo ga tá sá ról szó ló 2005. évi
LXVII. tör vény sze rin ti épí té si fel ada tok fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben fog lalt ará nyos tá mo ga tás fo lyó sí tá sa
cél já ból túl lép he tõ:

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA
fe je zet ben

Bu da pest 4-es – Bu da pest Ke len föl di pá lya ud var–Bos nyák tér kö zöt ti – met ró vo nal épí té sé nek tá mo ga tá sa
(12. cím)
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15. számú melléklet a 2007. évi CLXIX. törvényhez

UNIÓS PROGRAMOK KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI KERET-ELÕIRÁNYZATAI

Mil lió fo rint ban

A Nem ze ti Stra té gi ai Re fe ren cia ke ret
ke ret-elõ irány za tai

2007
EU forrás

2008
EU for rás

2009
EU for rás

2010
EU for rás

Összesen
EU for rás

Gaz da ság fej lesz tés Ope ra tív Prog ram 86 746,0 84 168,4 80 168,8 – 251 083,2

Köz le ke dés Ope ra tív Prog ram 93 638,3 143 599,5 199 936,4 238 519,0 675 693,2

Tár sa dal mi meg úju lás Ope ra tív Prog ram 140 374,8 129 345,9 116 319,6 – 386 040,3

Ál lam re form Ope ra tív Prog ram 7 204,2 6 319,6 5 344,1 – 18 867,9

Elekt ro ni kus köz igaz ga tás Ope ra tív Prog ram 16 191,9 14 538,9 12 667,6 – 43 398,4

Tár sa dal mi inf ra struk tú ra Ope ra tív Prog ram 67 958,7 65 965,5 62 855,4 – 196 779,6

Kör nye zet és ener gia Ope ra tív Prog ram 51 851,5 94 549,5 142 641,7 173 337,0 462 379,7

Nyu gat-du nán tú li Ope ra tív Prog ram 16 171,0 15 696,7 14 956,6 – 46 824,3

Kö zép-du nán tú li Ope ra tív Prog ram 17 711,1 17 191,6 16 381,1 – 51 283,8

Dél-du nán tú li Ope ra tív Prog ram 24 588,0 23 866,9 22 741,6 – 71 196,5

Dél-al föl di Ope ra tív Prog ram 26 107,6 25 341,9 24 147,0 – 75 596,5

Észak-al föl di Ope ra tív Prog ram 34 000,6 33 003,4 31 447,3 – 98 451,3

Észak-ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram 31 512,7 30 588,5 29 146,3 – 91 247,5

Kö zép-ma gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram 122 727,4 96 579,3 69 303,5 – 288 610,2

Vég re haj tás Ope ra tív Prog ram 3 387,2 7 096,1 11 154,2 – 21 637,5

Össze sen 740 171,0 787 851,7 839 211,2 411 856,0 2 779 089,9

Az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ke ret-elõ irány za tai 141 561,3 133 306,4 123 661,6 126 294,6 524 823,9

A Ha lá sza ti Ope ra tív Prog ram ke ret-elõ irány za tai 1 160,3 1 080,9 988,8 – 3 230,0

16. számú melléklet a 2007. évi CLXIX. törvényhez

A DE CENT RA LI ZÁLT FEJ LESZ TÉ SI PROG RA MOK TÁ MO GA TÁ SI KE RE TE I NEK RÉ GI ÓN KÉN TI ÖSSZEGE

Mil lió fo rint ban

Megnevezés

Kö zép-
Ma gyar-
or szág

Kö zép-
Du nán túl

Nyu gat-
Dunántúl

Dél-
Dunántúl

Észak-
Ma gyar-
or szág

Észak-
Alföld

Dél-
Alföld Összesen

ré gió

Re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok dön té si ha tás kö ré ben össze sen 6 344,2 2 540,7 2 655,8 4 304,6 6 677,1 7 502,2 4 745,4 34 770,0
IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adó ja

fe je zet

5. sz. mel lék let, 14. pont Te le pü lé si ön kor mány za ti szi lárd burko latú bel te rü le ti 
köz utak bur ko lat fel újí tá sá nak támogatása

4 028,0 728,8 621,6 601,6 633,6 679,2 707,2 8 000,0
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Megnevezés

Kö zép-
Ma gyar-
or szág

Kö zép-
Du nán túl

Nyu gat-
Dunántúl

Dél-
Dunántúl

Észak-
Ma gyar-
or szág

Észak-
Alföld

Dél-
Alföld Összesen

ré gió

9. cím Cím zett és cél tá mo ga tá sok – új in du ló be ru há zá sok cél tá mo ga tá sa 8,4 3,3 3,0 23,9 55,8 75,2 30,4 200,0

10. cím A he lyi ön kor mány za tok fej lesz té si és vis ma i or fel ada ta i nak
tá mo ga tá sa

790,8 977,6 1 242,6 1 831,4 2 081,2 2 269,7 1 676,7 10 870,0

Eb bõl: vis ma i or fel ada tok el lá tá sa 84,0 80,5 111,8 126,3 159,1 155,7 82,6 800,0

13. cím A leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek fel zár kóz ta tá sá nak támogatása 717,6 1 773,9 2 408,0 900,5 5 800,0

XI. Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je zet

12. cím, 3. al cím Te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat

2. jog cím-cso port Vá sár he lyi Terv to vább fej lesz té se 700,0 300,0 1 000,0

4. jog cím-cso port De cent ra li zált te rü let fej lesz té si prog ra mok 489,7 338,8 329,3 542,2 683,6 847,8 668,6 3 900,0

LXIX. Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap

1. cím Ha zai in no vá ció tá mo ga tá sa 1 027,3 492,2 459,3 587,9 749,0 922,3 762,0 5 000,0

17. számú melléklet a 2007. évi CLXIX. törvényhez

A közalkalmazotti fizetési osztályok elsõ fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban,
va la mint a fi ze té si fo ko za tok hoz tar to zó leg ki sebb szor zó szá mok

2008. évben

Fi ze té si
fo ko za tok

Fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

 1. 69 000 77 000 78 000 79 000 89 000 122 000 127 000 129 500 142 000 154 500
 2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600
 3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350
 4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100
 5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850
 6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600
 7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200
 8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825
 9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450
10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075
11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700
12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325
13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025
14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725
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* Fel hív juk ol va só ink fi gyel mét, hogy a Ma gyar Köz löny  183. szá ma ter je del mi okok mi att 1–4. kö tet ben je le nik meg.
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2007: CLXXI. tv. A Rend õr ség rõl szó ló 1994. évi XXXIV. tör vény mó do sí tá sá ról 14178
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356/2007. (XII. 23.) Korm. r. A föld hasz ná la ti nyil ván tar tás rész le tes  sza bá lya i ról . . . . . . . . . . . 14220
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II. rész JOGSZABÁLYOK

Törvények

2007. évi CLXX.
törvény

a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény módosításáról, valamint egyes
törvényeknek az egészségkárosodás mértékére

vonatkozó új minõsítési rendszer és a rehabilitációs
járadék bevezetésével összefüggõ módosításáról*

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú katonáinak jogállásáról szóló

2001. évi XCV. törvény módosítása

1. § (1) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 40. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az állomány tagjával kapcsolatos kiemelt minisz-
teri munkáltatói jogköröket e törvény 3. számú melléklete
tartalmazza.”

(2) A Hjt. 40. §-a a következõ (3)–(4) bekezdésekkel
egészül ki:

„(3) A tiszti és tiszthelyettesi állomány szolgálati viszo-
nyának létesítése és megszüntetése, az elsõ tiszti és tiszt-
helyettesi rendfokozatba történõ kinevezés, a rendelkezési
állományba helyezés munkáltatói jogköreit a Honvéd
Vezérkar fõnöke gyakorolja.

(4) A (3) bekezdésben foglalt jogkörök, valamint a to-
vábbi munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendjét külön
jogszabály tartalmazza.”

2. § A Hjt. 41. § (2) bekezdése a következõ harmadik
mondattal egészül ki:

„Nem létesíthetõ szolgálati viszony azzal sem, aki pró-
bára bocsátás intézkedés, illetve vádemelés elhalasztása
hatálya alatt áll.”

3. § A Hjt. 42. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Hivatásos állományba vételre – e törvényben és
más jogszabályban elõírt feltételek megléte esetén – kizá-
rólag fõtörzsõrmesteri vagy annál magasabb rendfokozat-
ban kerülhet sor.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. december 17-i ülésnapján fogadta el.

4. § (1) A Hjt. 48. § (1) bekezdése a következõ l) ponttal
egészül ki:

[(1) A Honvédség személyi állományába tartozó, de a
Honvédségnél szolgálati beosztást be nem töltõ személyt
rendelkezési állományba kell helyezni. Ennek megfelelõen
a Honvédség rendelkezési állományába tartozik,]

„l) akinek a gyermekgondozási segély illetmény nélküli
szabadság igénybevétele nélkül történõ folyósítása idõsza-
kában beosztása megszûnt, a felmentési védelem idejére.”

(2) A Hjt. 48. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) Az állomány (1) bekezdés b), e), f) és l) pontja alá
tartozó tagjának szolgálati feladattal való ideiglenes ellá-
tásáról a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró köteles
gondoskodni.”

(3) A Hjt. 48. § (6) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(6) A munkába állás elõsegítése érdekében az (1) be-
kezdés b), e), f) és l) pontjaiban szereplõk adatait – rendel-
kezési állományba vétellel egyidejûleg – meg kell küldeni
a központi közszolgálati nyilvántartás számára.”

5. § A Hjt. 49. § (7) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(7) A Honvédség egészségügyi intézményeiben és az
Állami Egészségügyi Központban – ha jogszabály elté-
rõen nem rendelkezik – a vezetõ beosztások kizárólag
pályázat útján kerülhetnek betöltésre.”

6. § (1) A Hjt. 68. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A szerzõdéses katona részére a próbaidõ leteltekor – a
katonai és rendvédelmi oktatási intézményben végzettek ese-
tében az elsõ havi illetmény kifizetésével egyidejûleg – a le-
szerelési segély terhére, toborzópénz címén kéthavi távolléti
díjnak megfelelõ összegû elõleget kell folyósítani.”

(2) A Hjt. 68. §-a a következõ (9) és (10) bekezdésekkel
egészül ki:

„(9) Ha a szerzõdéses katona a munkavégzési kötele-
zettség alóli mentesítés ideje alatt bármely költségvetési
szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befo-
lyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes
vagy részmunkaidõs jogviszonyt létesít,

a) ezt a tényt a korábban munkáltatói jogkört gyakorló
elöljárónak haladéktalanul köteles írásban bejelenteni,

b) a felmentési idõbõl hátralévõ idõ tekintetében távol-
léti díjra nem jogosult,

c) leszerelési segélyre nem jogosult, azonban új jogvi-
szony létesítése esetén a végkielégítési (leszerelési) összeg
megállapításánál a megszüntetett jogviszony alapján le-
szerelési segélyre jogosító idejét is számításba kell venni.

(10) A leszerelési segély összegének felére jogosult a
szerzõdéses katona, ha az 59. § (2) bekezdésének d) pontja
alapján mentették fel, vagy az 59. § (5) bekezdés b) pontja
szerinti áthelyezéshez nem járult hozzá, kivéve, ha a hoz-
zájárulását alapos indokkal tagadta meg.”
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7. § A Hjt. 99. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Tartós – legalább 14 napig tartó – igénybevétel
(harcászati gyakorlat, elemi csapás elhárítása stb.) utáni
pihentetés céljából esetenként legfeljebb 5 munkanap
szolgálatmentességi idõ engedélyezhetõ. A kiképzendõ ál-
lomány tagja az alapkiképzés befejezése után közvetlenül
5 munkanap szolgálatmentességi idõre jogosult.”

8. § A Hjt. 99/A. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„99/A. § Az önkéntes tartalékos katona részére a felké-

szítés idõszakában – különös méltánylást érdemlõ esetben,
így különösen a 77. § (1) bekezdésében meghatározott ese-
tekben – legfeljebb 2 munkanap szolgálatmentességi idõ
adható.”

9. § A Hjt. 106. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az állomány tagja havi illetményre jogosult.
Az illetmény beosztási illetménybõl, honvédelmi pótlék-
ból, illetménykiegészítésbõl, szolgálati idõpótlékból, illet-
ménypótlékból, valamint jogszabály alapján meghatáro-
zott esetekben kiegészítõ illetménybõl áll, amelyek illet-
ménypótlék nélküli együttes összege nem lehet kevesebb a
külön jogszabályban meghatározott, a betöltött munkakör-
höz szükséges iskolai végzettség, szakképesítés szintjétõl
függõ garantált bérminimum összegénél.”

10. § A Hjt. a következõ 110/A. §-sal és az azt megelõzõ
alcímmel egészül ki:

„Szolgálati idõpótlék

110/A. § (1) Az állomány tagja a szolgálati viszonyban
töltött idõ nagyságával arányos, az illetményalap százalé-
kában meghatározott növekvõ mértékû szolgálati idõpót-
lékra jogosult, amelynek mértéke:

a) 5 év szolgálati idõ betöltése után az illetményalap
10%-a,

b) 10 év szolgálati idõ betöltése után az illetményalap
12,5%-a,

c) 15 év szolgálati idõ betöltése után az illetményalap
15%-a,

d) 20 év szolgálati idõ betöltése után az illetményalap
17,5%-a,

e) 25 év szolgálati idõ betöltése után az illetményalap
20%-a,

f) 30 év szolgálati idõ betöltése után az illetményalap
22,5%-a,

g) 35 év szolgálati idõ betöltése után az illetményalap
25%-a.

(2) A szolgálati idõpótlékra jogosultság szempontjából
kizárólag a kedvezményesen számított szolgálati idõ nél-
küli, tényleges állományban eltöltött idõ vehetõ figye-
lembe.”

11. § A Hjt. 112. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A STANAG 6001 követelményrendszer szerinti
nyelvvizsga esetén a 3333 vagy annál magasabb szint „C” tí-
pusú felsõfokú nyelvvizsgának a 3333-nál alacsonyabb, de
legalább 2222 szint a „C” típusú középfokú nyelvvizsgának a
2222-nél alacsonyabb, de legalább 1111 szint pedig a „C” tí-
pusú alapfokú nyelvvizsgának felel meg.”

12. § A Hjt. 119. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idõ számításá-
nál – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – nem vehetõ
figyelembe a munkában nem töltött idõ.”

13. § A Hjt. 123. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„123. § Távolléti díjként az állomány tagja részére a ki-
fizetés esedékességekor járó alapilletmény, az illetmény-
kiegészítés, a szolgálati idõpótlék, a rendszeres illetmény-
pótlék, valamint a rendszeres kiegészítõ illetmény együt-
tes összegének a távollét idejére számított idõarányos átla-
ga jár. Rendszeres illetménypótlékként a 111–112. §-ok-
ban, valamint a 114. § (1) bekezdésének a), l)–q) és t)–v)
pontjaiban felsorolt pótlékokat, továbbá a 252. § (2) be-
kezdésében meghatározott titkosszolgálati pótlékot kell
figyelembe venni.”

14. § A Hjt. 137. §-a a következõ (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) Amennyiben az állomány fegyelmi eljárás alá vont
tagja felett, annak kinevezése, áthelyezése, vezénylése
vagy megbízása folytán megszûnik az (1) bekezdés szerint
a fegyelmi jogkört gyakorló parancsnoknak (vezetõnek) a
fegyelmi jogköre, úgy a kinevezést, áthelyezést, vezény-
lést vagy megbízást követõen 8 napon belül a fegyelmi
jogkört megelõzõen gyakorló parancsnok (vezetõ) az ügy
iratait átteszi a fegyelmi eljárás lefolytatására jogosult pa-
rancsnokhoz (vezetõhöz).”

15. § A Hjt. 160. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A fegyelmi ügyben hozott érdemi határozat ellen an-
nak kézbesítését követõ 8 napon belül az állomány fegyelmi
eljárás alá vont tagja – illetve az õ beleegyezésével a képvise-
lõje – az elöljáró parancsnokhoz fellebbezéssel élhet. A fel-
lebbezést a határozatot hozó elöljáróhoz kell benyújtani.”

16. § A Hjt. 179. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„179. § Ha az állomány tagja a kár okozását, a kártérítés
jogalapját és mértékét elismeri – az illetményalap összegé-
nek háromszorosát meg nem haladó kár esetén – megtérí-
tési kötelezettsége a Hjt. 177–178. §-ai alkalmazásának
mellõzésével külön jogszabályban meghatározott kötelez-
vényben is rögzíthetõ. A kötelezvény kártérítési felelõssé-
get jogerõsen megállapító határozatnak tekintendõ (egy-
szerûsített eljárás).”
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17. § A Hjt. 182. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„182. § A tényleges kár és a kiszabott kártérítés össze-
gének különbözetét leírással, a kiszabott és behajthatatlan
kártérítési összeget pedig törléssel kell rendezni. Leírással
kell rendezni a kárt abban az esetben is, ha a kártérítési el-
járás azért nem volt lefolytatható, mert a károkozó ismeret-
len, vagy az eljárás lefolytatását jogszabály kizárja.”

18. § (1) A Hjt. 203. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[(4) A felsõ korhatár elérése elõtt is teljes összegben kell
folyósítani a szolgálati nyugdíjat, ha a hivatásos állomány
tagja]

„b) 25 év szolgálati viszonyban eltöltött idõvel rendel-
kezik, és a szolgálati viszonya megszûnésekor az 52. élet-
évét már betöltötte, vagy a rehabilitációs járadékról szóló
2007. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Rjtv.)
1. §-ának a) pontja szerinti egészségkárosodása (a továb-
biakban: egészségkárosodás) a 40 százalékot elérte, de
még nem rokkant.”

(2) A Hjt. 203. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) Ha a hivatásos állomány 25 év szolgálati viszonyban
eltöltött idõvel rendelkezõ tagjának a szolgálati viszonyát

– az 52. életéve betöltése elõtt közös megegyezéssel,
– az 51. § szerinti kinevezés, beosztásba, illetve állo-

mányba helyezés alapos indok nélküli elutasítása, a képzé-
si kötelezettség elmulasztása, fizikai vagy minõsítés sze-
rinti alkalmatlanság – ideértve a felróható nemzetbiztonsá-
gi alkalmatlanság esetét is – miatt szüntetik meg, részére a
szolgálati nyugdíj 50%-a folyósítható az 52. életéve betöl-
téséig, illetve az egészségkárosodás 40 százalékos mérté-
kének eléréséig. Ettõl kezdve a szolgálati nyugdíjat a
(4) bekezdés b) pontja szerint kell folyósítani.”

19. § A Hjt. 207. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Szolgálati idejére tekintet nélkül rokkantsági nyug-
díjra jogosult az állománynak az a tagja, aki

a) esetében az egészségkárosodás mértéke legalább
50 százalékos mértékû, vagy

b) a szolgálati viszony megszûnését követõen két éven
belül válik rokkanttá, ha a rokkantság a szolgálati viszony
idõtartama alatt annak gyakorlásával összefüggésben bekö-
vetkezett baleset, betegség következménye és ebben az álla-
potában egy évig javulás nem várható, és az egészségkároso-
dás következtében az Rjtv. 1. §-ának b) pontja szerinti keresõ
tevékenységet nem folytat, vagy az Rjtv. 1. §-ának c) pontja
szerinti keresete, jövedelme legalább 30 százalékkal alacso-
nyabb az egészségkárosodást megelõzõ négy naptári hónapra
vonatkozó keresete, jövedelme havi átlagánál, továbbá táp-
pénzben, baleseti táppénzben nem részesül.”

20. § A Hjt. 208. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az állomány tagja szolgálati kötelmekkel össze-
függõ baleset, sérülés vagy szolgálati eredetû betegség
esetén – a szolgálati idejére tekintet nélkül – baleseti rok-
kantsági nyugdíjra jogosult, ha

a) túlnyomórészt szolgálati kötelmekkel összefüggõ
baleset, sérülés vagy szolgálati eredetû betegség miatt az
egészségkárosodásának a mértéke legalább 50 százalékos
mértékû, és

b) az egészségkárosodás következtében az Rjtv.
1. §-ának b) pontja szerinti keresõ tevékenységet nem
folytat, vagy az Rjtv. 1. §-ának c) pontja szerinti keresete,
jövedelme legalább 30 százalékkal alacsonyabb az egész-
ségkárosodást megelõzõ négy naptári hónapra vonatkozó
keresete, jövedelme havi átlagánál, továbbá táppénzben,
baleseti táppénzben nem részesül.”

21. § A Hjt. 223. §-a a következõ (3) bekezdéssel egé-
szül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (3)–(5) bekezdések
számozása (4)–(6) bekezdésekre módosul:

„(3) A munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a szolgála-
ti viszonnyal összefüggésben keletkezett kárigényt a szer-
vezeti egység székhelye szerint illetékes munkaügyi bíró-
ságon fizetési meghagyással, illetve keresetlevéllel érvé-
nyesítheti abban az esetben, ha a károkozó már nincs a
Magyar Honvédség állományában.”

22. § A Hjt. 243. §-a a következõ (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fedõbeosz-
tásban lévõ tagjai szolgálati nyugdíjának a 214. § és 214/A. §
szerinti megállapítását (rögzítését) a Magyar Honvédség
nyugdíj-megállapításra jogosult szerve – a katonai nemzet-
biztonsági szolgálatok fõigazgatóival együttmûködve – a fe-
dõbeosztásban lévõ személyek adatai védelmére vonatkozó
speciális szabályok figyelembevételével végzi.”

23. § A Hjt. a következõ 286/B. §-sal egészül ki:
„286/B. § E törvény rokkantsági nyugdíjra, baleseti rok-

kantsági nyugdíjra vonatkozó, 2008. január 1-jétõl hatá-
lyos rendelkezéseit a 2007. december 31-ét követõen be-
nyújtott igénybejelentés – ideértve az állapotváltozás
miatti igénybejelentést, valamint az idõszakos, kötelezõ
felülvizsgálatot is – esetén kell alkalmazni.”

24. § (1) A Hjt. 287. § (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
részletesen szabályozza:

a) az állami készfizetõ kezesség vállalásra,
b) a más szervhez vezénylésre kerülõkre vonatkozó

részletes szabályokat, valamint
c) az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók

által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, valamint a
külön meghatározott személyek tekintetében fennálló
egészségügyi ellátás rendjének részletes szabályait.”
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(2) A Hjt. 287. § (2) bekezdés ab) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a törvény ha-
tálybalépését követõ három hónapon belül rendeletben
szabályozza:]

„ab) a miniszter munkáltatói jogkörébe nem tartozó ki-
emelt munkáltatói jogköröket,”

(3) A Hjt. 287. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a törvény
hatálybalépését követõ három hónapon belül rendeletben
szabályozza:]

„d) az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmassági köve-
telmények felmérésének szabályait, a felmérést végzõ
szervezetek kijelölését, valamint az egészségi követelmé-
nyek felmérésének költségeit, továbbá az egészségügyi
szabadságra és szolgálatmentességre, valamint a hosszabb
betegséget követõ – lábadozási idõszak alatti – csökkentett
napi szolgálati idõre vonatkozó szabályokat;”

(4) A Hjt. 287. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a törvény
hatálybalépését követõ három hónapon belül rendeletben
szabályozza:]

„j) a kártérítési eljárás részletes szabályait, a kártérítés
megállapításának módját, összeghatárait, mérséklésének
és elengedésének részletes szabályait, a külföldi szolgálat
során felmerülõ kártérítési eljárás rendjére vonatkozó kü-
lönös szabályokat, valamint a meg nem térülõ károk rende-
zésének és nyilvántartásának sajátos szabályait;”

25. § A Hjt. 3. számú melléklete helyébe e törvény mel-
léklete lép.

26. § (1) A Hjt. 5. számú mellékletének X. pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„X. Fegyelmi adatok
– a személyügyi nyilvántartás adatai, a szolgálatteljesí-

tés szerinti helyõrség;
– a fegyelmi, szabálysértési, büntetõeljárást elrendelõ,

felfüggesztõ, megszüntetõ szerv megnevezése, a határozat
száma, kelte;

– a fegyelemsértés, szabálysértés, bûncselekmény
megnevezése;

– a jogerõs határozatban megállapított tényállás rövid
leírása;

– a jogkövetkezmény neme és mértéke, a jogkövetkez-
mény alkalmazásának mellõzése esetén annak oka;

– a szankció hatálya, a hatály alóli mentesülés idõpontja.”

(2) A Hjt. 5. számú mellékletének XV. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„XV. Kártérítési adatok
– a kártérítési eljárást elrendelõ, felfüggesztõ, meg-

szüntetõ szerv megnevezése, határozat száma, kelte;
– a jogerõs határozatban megállapított tényállás rövid

leírása;

– a kártérítési kötelezettség mértéke, a teljesítésre vo-
natkozó adatok.”

A hadigondozásról szóló
1994. évi XLV. törvény módosítása

27. § A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
(a továbbiakban: Hdt.) 2. § g) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[2. § E törvény alkalmazásában]
„g) hadieredetû fogyatkozás (hadirokkantak esetében):

a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. tör-
vény 1. §-ának a) pontja szerinti egészségkárosodás
(a továbbiakban: egészségkárosodás), valamint a szolgá-
lattal össze nem függõ egészségkárosodásnak a szolgálat
folytán bekövetkezõ súlyosbodása;”

28. § A Hdt. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A hadirokkantat a hadieredetû fogyatkozás [2. §

g) pont] által bekövetkezett egészségkárosodás mértéke sze-
rint I., II., III., IV. és V. járadékosztályba kell sorolni.

(2) A hadieredetû fogyatkozásnak megfelelõen
a) I. járadékosztályba tartozik az a hadirokkant, akinek

az egészségkárosodása a 80%-ot eléri,
b) II. járadékosztályba tartozik az a hadirokkant, aki-

nek az egészségkárosodása 60–79%-os mértékû,
c) III. járadékosztályba tartozik az a hadirokkant, aki-

nek az egészségkárosodása 52–59%-os mértékû,
d) IV. járadékosztályba tartozik az a hadirokkant, aki-

nek az egészségkárosodása 40–51%-os mértékû,
e) az V. járadékosztályba tartozik az a hadirokkant,

akinek az egészségkárosodása 20–39%-os mértékû.
(3) Az igényjogosultság alapjául szolgáló hadieredetû

fogyatkozást és az általa okozott egészségkárosodás mér-
tékének vizsgálatát és megállapítását a rehabilitációs szak-
értõi szerv végzi.”

29. § A Hdt. 4. § c) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[4. § A hadirokkant gyermeke hadigyámoltnak minõsül]
„c) ha a gyermek az a) és b) pontban meghatározott idõ-

tartam alatt tartósan megrokkan, ennek az állapotnak a tar-
tamára, a gyermek életkorára tekintet nélkül, feltéve, hogy
munkaképességének csökkenése a 67%-ot, illetve egész-
ségkárosodása az 50%-ot elérte.”

30. § A Hdt. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § Hadigondozott családtag a szolgálat következté-

ben meghalt személynek, illetõleg a hadirokkantnak az ál-
tala életében ténylegesen eltartott, 60. évét betöltött, vagy
legalább 67%-ban csökkent munkaképességû, illetve leg-
alább 50%-os egészségkárosodású szülõje, nagyszülõje,
testvére és féltestvére.”
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31. § A Hdt. 8. § (3) bekezdés d) és e) pontja helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

[(3) Megszûnik a hadigondozásra jogosultság, ha]
„d) a hadirokkant egészségkárosodása megszûnt, vagy

egészségkárosodása 20%-nál kisebb mértékûvé vált;
e) a 4. §-ban meghatározott mértékben megrokkant – és

csak ennélfogva jogosult – hadigyámolt, hadiárva és hadi-
gondozott családtag egészségkárosodása az 50%-ot már
nem éri el.”

32. § A Hdt. 29. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:

„(3) E törvénynek a hadirokkantak járadékosztályba so-
rolására vonatkozó, 2008. január 1-jétõl hatályos rendel-
kezéseit a 2007. december 31-ét követõen benyújtott
igénybejelentés – ideértve az állapotrosszabbodás miatti
igénybejelentést is – esetén kell alkalmazni.”

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló

1996. évi XLIII. törvény módosítása

33. § (1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tag-
jainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tör-
vény (a továbbiakban: Hszt.) 182. §-a (4) bekezdés
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(4) A felsõ korhatár elérése elõtt is teljes összegben kell
folyósítani a szolgálati nyugdíjat, ha a hivatásos állomány
tagja]

„b) 25 év tényleges szolgálati viszonyban eltöltött idõ-
vel rendelkezik, és szolgálati viszonya megszûnésekor az
50. életévét már betöltötte, vagy a rehabilitációs járadékról
szóló 2007. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Rjtv.)
1. §-ának a) pontja szerinti egészségkárosodása (a továb-
biakban: egészségkárosodás) a 40%-ot elérte, de még nem
rokkant.”

(2) A Hszt. 182. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Ha a hivatásos állomány 25 év szolgálati viszonyban
eltöltött idõvel rendelkezõ tagjának a szolgálati viszonyát az
50. életéve betöltése elõtt közös megegyezéssel szüntetik
meg, részére a szolgálati nyugdíj 50%-a folyósítható az
50. életéve betöltéséig, illetve az egészségkárosodás 40%-os
mértékének eléréséig. Ettõl kezdve a szolgálati nyugdíjat a
(4) bekezdés b) pontja szerint kell folyósítani.”

34. § A Hszt. 185. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Szolgálati idejére tekintet nélkül rokkantsági nyug-
díjra jogosult a hivatásos állománynak az a tagja, akinek az
egészségkárosodása eléri a legalább 50%-os mértéket.”

35. § A Hszt. 186. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A hivatásos állomány tagja szolgálati kötelmekkel
összefüggõ balesete, sérülése vagy szolgálati eredetû be-
tegsége alapján, ha az egészségkárosodás mértéke

a) az 50%-ot eléri, baleseti rokkantsági nyugdíjra,
b) a 13%-ot meghaladja, baleseti járadékra

jogosult.”

36. § (1) A Hszt. a következõ 341/B. §-sal egészül ki:
„341/B. § E törvény rokkantsági nyugdíjra, baleseti rok-

kantsági nyugdíjra vonatkozó, 2008. január 1-jétõl hatá-
lyos rendelkezéseit a 2007. december 31-ét követõen be-
nyújtott igénybejelentés – ideértve az állapotrosszabbodás
miatti igénybejelentést is – esetén kell alkalmazni.”

(2) A Hszt. 342. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
részletesen szabályozza:]

„c) a vezetõi alapmunkaköröket, az abban elérhetõ
rendfokozatokat, betöltésükhöz szükséges alap végzettsé-
gi (képesítési) követelményeket; valamint a besorolási
osztályok beosztási kategóriáihoz rendelt alapbeosztáso-
kat, és az egyes beosztások besorolásának általános szabá-
lyait, továbbá az illetménypótlékra jogosultság és megálla-
pításának feltételeit;”

(3) A Hszt. 342. §-a a következõ (7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(7) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a fegyveres
szervnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások be-
osztási kategóriába sorolását, a beosztásban elérhetõ rendfo-
kozatot, valamint a betöltéséhez szükséges képzettségi (vég-
zettségi) feltételeket rendeletben – a polgári nemzetbiztonsá-
gi szolgálatok esetében utasításban – állapítsa meg.”

A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények
vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló

1996. évi XLV. törvény módosítása

37. § A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmé-
nyek vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról
szóló 1996. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.)
41/L. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) Baleseti rokkantsági nyugdíj jár annak, aki túlnyo-
móan a szolgálati kötelmek teljesítésével összefüggõ bal-
esete következtében a rehabilitációs járadékról szóló
2007. évi LXXXIV. törvény 1. §-ának a) pontja szerinti
egészségkárosodása (a továbbiakban: egészségkárosodás)
79%-ot meghaladó mértékû.”

38. § A Hft. 41/P. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Rokkantsági nyugdíjra jogosult, akinek az ösztön-
díjas hallgatói jogviszonyát a katonai kötelmekkel össze
nem függõ egészségi ok miatt szüntették meg, ha legké-
sõbb a jogviszony megszûnését követõ 2 éven belül
79%-ot meghaladó mértékû egészségkárosodást szerez, és
a rokkantsági nyugdíjhoz a korkedvezményes munkakör-
ben dolgozókra elõírt szolgálati idõvel rendelkezik.”
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39. § A Hft. a következõ 49/A. §-sal egészül ki:
„49/A. § E törvény rokkantsági nyugdíjra, baleseti rok-

kantsági nyugdíjra vonatkozó, 2008. január 1-jétõl hatá-
lyos rendelkezéseit a 2007. december 31-ét követõen be-
nyújtott igénybejelentés – ideértve az állapotrosszabbodás
miatti igénybejelentést is – esetén kell alkalmazni.”

A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény módosítása

40. § A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 7. § (1) be-
kezdés R) pontjának j) alpontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[R) a társadalombiztosítási és szociális ellátáshoz szük-
séges adatai:

(a honvédelmi kötelezettség teljesítésével összefüggõ
baleset, betegség vagy haláleset miatt jogosult esetében)]

„j) munkaképesség csökkenés foka, illetve a rehabilitá-
ciós járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény
1. §-ának a) pontja szerinti egészségkárosodás (a továb-
biakban: egészségkárosodás) mértéke,”

41. § A Hvt. 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[(2) A Honvédség központi adatfeldolgozó szerve szá-
mára adatot szolgáltat a potenciális hadköteles, illetõleg a
hadköteles]

„a) legalább 36%-ot elérõ munkaképesség-csökkenésé-
rõl, illetve legalább 29%-ot elérõ egészségkárosodásról: a
rehabilitációs szakértõi szervvel,”

42. § A Hvt. 33. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[(4) Mentes a honvédelmi munkakötelezettség alól:]
„e) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,

illetve egészségkárosodása az 50%-ot elérte, vagy aki
egészségi állapota folytán a kötelezettség teljesítésére al-
kalmatlan,”

43. § (1) A Hvt. 207. § (1) bekezdése a következõ
j)–k) pontokkal egészülnek ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a törvény alap-
ján rendeletben állapítsa meg]

„i) a meghagyással kapcsolatos eljárásnak és a megha-
gyásba bevont szervek besorolásának a szabályait,

j) a Magyar Honvédség feladatainak ellátásával össze-
függõ nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás
részletes szabályait,

k) a hadkötelezettség teljesítésével összefüggõ egyes
költségek megtérítésének és a díjazások folyósításának
szabályait.”

(2) A Hvt. 207. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal
egészül ki:

[(2) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs mi-
niszter, hogy rendeletben szabályozza]

„f) a Magyar Honvédség jogi képviseletének rendjét.”

(3) A Hvt. 207. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Felhatalmazást kap az érintett szerv szerinti illeté-
kes miniszter, hogy a honvédelemért felelõs miniszterrel
egyetértésben rendeletben határozza meg a tárcájára és az
irányítása alá tartozó szervekre vonatkozóan a megha-
gyással kapcsolatos követelményeket.”

(4) A Hvt. 207. §-a a következõ (5) és (6) bekezdésekkel
egészül ki:

„(5) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs
miniszter és az egészségügyért felelõs miniszter, hogy
együttes rendeletben állapítsa meg a hadkötelesek katonai
szolgálatra való alkalmassága elbírálásának rendjét.

(6) Felhatalmazást kap az érintett miniszter, hogy a tör-
vény alapján a honvédelemért felelõs miniszterrel egyetér-
tésben rendeletben határozza meg ágazata honvédelmi fel-
adatait.”

44. § (1) E törvény 2008. január 1-jén lép hatályba, és az
ezt követõ napon hatályát veszti.

(2) A Hjt.-nek e törvény 6. § (2) bekezdésével megálla-
pított 68. § (10) bekezdését a törvény hatálybalépését
követõen közölt felmentésekre kell alkalmazni.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Hjt.
194. § (3) bekezdés b) pontjában a „munkaképesség-csök-
kenés” szó helyébe a „munkaképesség-csökkenés, egész-
ségkárosodás”, a Hszt. 164. § (2) bekezdésének „a munka-
képesség 15%-ot meghaladó mértékben csökkent” szö-
vegrész helyébe „az egészségkárosodás mértéke a 12%-ot
meghaladja”, a Hszt. 173. § (3) bekezdés b) pontjában a
„munkaképesség-csökkenés” szövegrész helyébe pedig
„munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás”, a Hft.
41/I. § (4) bekezdésében az „egészségkárosodás várhatóan
15%-ot meghaladó munkaképesség-csökkenést idéz elõ”
szövegrész helyébe „egészségkárosodás mértéke várha-
tóan a 12%-ot meghaladja”, az (5) bekezdésében „munka-
képesség-csökkenés” szövegrész helyébe „egészségkáro-
sodás” szöveg lép.

(4) Az Rjtv. 24. és 25. §-ai nem lépnek hatályba.

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Hjt.
286/A. § (1) bekezdése, a Hdt. 17. § (1) bekezdés d) pont-
jában az „állami, önkormányzati” szövegrész hatályát
veszti.

(6) E törvény hatálybalépésével a Hvt. 7. §-ának (8) be-
kezdése, valamint 207. §-a (2) bekezdésének b) pontja
hatályát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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Melléklet a 2007. évi CLXX. törvényhez

[3. számú melléklet a 2001. évi XCV. törvényhez]

Táblázat a honvédelmi miniszter kiemelt munkáltatói jogköreirõl

A hatáskör területe A munkáltatói jogkör megnevezése

1. Szolgálati viszony létesítése,
megszüntetése, állományba
vétel, hivatásos szolgálat
meghosszabbítása

1.1. Szolgálati viszony létesítése
– tábornokokra vonatkozó javaslat elõterjesztése a köztársasági elnökhöz

(a továbbiakban: KE)
1.2. Szolgálati viszony megszüntetése

– tábornokokra vonatkozó javaslat elõterjesztése a KE-höz
1.3. Hivatásos állományba való visszavétel

– tábornokokra vonatkozó javaslat elõterjesztése a KE-höz
1.4. A hivatásos szolgálat meghosszabbítása

2. Rendfokozatra vonatkozó
döntések

2.1. Kinevezés magasabb rendfokozatba
– elsõ tábornoki rendfokozatba történõ kinevezés elõterjesztése a KE-höz

2.2. Elõléptetés magasabb rendfokozatba
– tábornoki rendfokozatban történõ elõléptetés elõterjesztése a KE-höz
– ezredessé

2.3. Elõléptetés a Hjt. 83. § (9) alapján

3. Rendfokozatot és szolgálati
viszonyt érintõ fegyelmi
döntések

3.1. Lefokozás
– tábornok esetében elõterjesztés a KE-höz
– ezredest

3.2. Szolgálati viszony megszüntetése
– tábornok esetében elõterjesztés a KE-höz
– ezredes esetében

3.3. Illetménycsökkentés
– tábornok

4. Szolgálati beosztásra
vonatkozó döntések

4.1. Szolgálati beosztásból felfüggesztés
– tábornok, ezredes

4.2. Magasabb beosztásba kinevezés
– magasabb kinevezési hatáskörbe tartozókra vonatkozó elõterjesztések

a miniszterelnökhöz
– tábornoki, ezredesi rendfokozattal rendszeresített beosztásba
– katonai attasé

5. Vezénylés (külföldi
szolgálatra)

5.1. A Hjt. 2. § (32) bekezdés a) pontja szerinti esetben
– tábornok, tiszt

5.2. A Hjt. 2. § (32) bekezdés b)–g) pontja szerinti esetekben
– tábornok

5.3. A Hjt. 2. § (32) bekezdés b) és f)–g) pontja szerinti egy évet meghaladó
idõtartamú esetekben
– tiszt, tiszthelyettes, tisztes

5.4. A Hjt. 2. § (32) bekezdés h) pontja szerinti esetekben (90 naptól)
– tábornok
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A hatáskör területe A munkáltatói jogkör megnevezése

6. Egyéb döntések 6.1. Más szervhez történõ vezénylés, vezénylés megszüntetése
– tábornok, ezredes

6.2. Áthelyezés más közszolgálati jogviszonyba engedélyezése
– tábornok

6.3. Egyenruha-viselési jog engedélyezése és megvonása (nyugállományúak)
– tábornokra vonatkozó javaslat elõterjesztése a KE-höz

6.4. Illetmény nélküli szabadság engedélyezése
– tábornok

6.5. Hõsi halottá nyilvánítás
6.6. Kitüntetések, elismerések

– kitüntetésre történõ felterjesztés a KE-höz
– kitüntetõ díjak, címek, szolgálati jel adományozása

6.7. Szervezeti egységen belüli alá-, fölérendeltségi viszonyból eredõ
összeférhetetlenség feloldása

6.8. Rendelkezési állományba helyezés
– tábornok

6.9. Áthelyezés
– tábornok

6.10. Szolgálati viszony szüneteltetés (Hjt. 54. §)
– tábornok

6.11. Szolgálati idõ módosítása
– tábornok

6.12. Megbízás, hazai vezénylés, vezénylés megszüntetés
– tábornok

6.13. Kinevezés, áthelyezés
– ÁEK katonai fõigazgató-helyettes

7. Beiskolázásra vonatkozó
döntések (90 naptól)

7. Hazai képzés
– tábornok
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2007. évi CLXXI.
törvény

a Rendõrségrõl szóló
1994. évi XXXIV. törvény módosításáról*

1. § A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény
(a továbbiakban: Rtv.) 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A rendõr jogkörében eljárva köteles intézkedni
vagy intézkedést kezdeményezni, ha a közbiztonságot, a
közrendet vagy az államhatár rendjét sértõ vagy veszélyez-
tetõ tényt, körülményt vagy cselekményt észlel, illetve
ilyet a tudomására hoznak. Ez a kötelezettség a rendõrt ha-
laszthatatlan esetben szolgálaton kívül is terheli, feltéve,
hogy az intézkedés szükségességének idõpontjában intéz-
kedésre alkalmas állapotban van.”

2. § Az Rtv. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. december 17-i ülésnapján fogadta el.

„16. § (1) A rendõr kényszerítõ eszközt csak a törvény-
ben meghatározott feltételek fennállása esetén, az arányos-
ság elvének figyelemben tartásával alkalmazhat úgy, hogy
az nem okozhat aránytalan sérelmet az intézkedés alá vont-
nak. Nincs helye a kényszerítõ eszköz további alkalmazá-
sának, ha az ellenszegülés megtört, és a rendõri intézkedés
eredményessége enélkül is biztosítható.

(2) A Rendõrségnél alkalmazható kényszerítõ eszköz
rendszeresítésének szabályait rendelet útján a Kormány ál-
lapítja meg.

(3) A miniszter rendeletben állapítja meg a Rendõrség-
nél rendszeresíthetõ kényszerítõ eszközök típusát, fajtáját.
A Rendõrségnél csak olyan kényszerítõ eszköz rendszere-
síthetõ, amelynek szabályszerû használata a törvényes in-
tézkedés céljának elérésére alkalmas, megfelel a vonatkozó
élet-, egészség- és balesetvédelmi elõírásoknak.

(4) A rendõr nem alkalmazhat kínzást, kényszervalla-
tást, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódot, az
erre vonatkozó utasítást köteles megtagadni. A rendõr az
ilyen magatartás tanúsítójával szemben, annak megakadá-
lyozása érdekében, a szolgálati beosztására, a rendfokoza-
tára, személyére tekintet nélkül köteles intézkedni.”



3. § Az Rtv. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„20. § (1) A rendõrt az intézkedés során
a) az egyenruhája és azon elhelyezett azonosító jelvé-

nye vagy
b) szolgálati igazolványa és azonosító jelvénye

igazolja.
(2) A rendõr az intézkedés megkezdése elõtt – ha az a

rendõri intézkedés eredményességét veszélyezteti, az in-
tézkedés befejezésekor – köteles nevét, azonosító számát,
valamint az intézkedés tényét és célját szóban közölni. Az
V. és VI. fejezetben foglalt intézkedések, illetve kénysze-
rítõ eszközök alkalmazását követõen a rendõr köteles az
intézkedés alá vont személyt tájékoztatni az e törvény sze-
rinti panasz lehetõségérõl.

(3) A rendõr köteles – ha az a rendõri intézkedés ered-
ményességét nem veszélyezteti – intézkedése megkezdése
elõtt szolgálati igazolványát vagy azonosító jelvényét fel-
mutatni. Ha a rendõr szolgálati igazolványának vagy azo-
nosító jelvényének felmutatása az intézkedés megkezdése
elõtt veszélyeztetné az intézkedés eredményességét, úgy
azt az intézkedés befejezésekor köteles felmutatni.

(4) Ha a rendõr egyenruhát visel, de az intézkedés során
azonosító jelvénye nem látható, vagy azt nem viseli, akkor
a ruházatán azonosító jelvényének számát jól láthatóan fel
kell tüntetni.”

4. § Az Rtv. 26. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A segítõ által a segítségnyújtással közvetlen össze-
függésben okozott kárt és keletkezett költséget úgy kell te-
kinteni, mintha a kárt a Rendõrség okozta volna, illetve
mintha a költség a Rendõrség tevékenységével összefüg-
gésben keletkezett volna.

(3) A segítõnek a segítség igénybevételével közvetlen
összefüggésben keletkezett, más forrásból meg nem térülõ
kárát – az elmaradt haszon kivételével –, továbbá a segít-
ségnyújtással összefüggésben keletkezett költségeit a
Rendõrség megtéríti.”

5. § Az Rtv. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„29. § (1) A rendõr a feladata ellátása során igazoltathat-
ja azt, akinek a személyazonosságát a közrend, a közbiz-
tonság védelme érdekében, bûnmegelõzési vagy bûnüldö-
zési célból, a tartózkodása jogszerûségének megállapítása
céljából, közlekedésrendészeti ellenõrzés során, továbbá
az igazoltatott vagy más természetes, illetve jogi személy
és egyéb szervezet jogainak védelme érdekében kell meg-
állapítani.

(2) Az igazoltatott köteles a személyazonosító adatait
hitelt érdemlõen igazolni. A személyazonosságot – a sze-
mélyazonosító igazolványon túl – minden olyan hatósági
igazolvány igazolja, amely tartalmazza a személyazonosí-
táshoz szükséges adatokat. Az igazoltatott kizárólag ezen
okmányok egyikének bemutatására kötelezhetõ. A rendõr

más jelen lévõ, ismert személyazonosságú személy közlé-
sét is elfogadhatja igazolásként.

(3) Az igazoltatás során rögzíteni kell – ha további in-
tézkedéshez, eljáráshoz szükséges, vagy egyéb körülmé-
nyek ezt indokolják – az igazoltatott személyazonosító
adatait, az igazolvány sorozatát és számát, valamint az iga-
zoltatás helyét, idejét és okát.

(4) A személyazonosság igazolásának megtagadása
esetén az igazoltatott a személyazonosság megállapítása
céljából feltartóztatható, a személyazonosság megállapítá-
sának sikertelensége esetén elõállítható, ha a személyazo-
nosítás megállapítása más módon nem biztosítható, a sze-
mélyazonosság megállapítása céljából az igazoltatottól
ujjnyomat vehetõ, az igazoltatottról fényképfelvétel ké-
szíthetõ, továbbá a külsõ testi jegyek észlelés és mérés
alapján rögzíthetõk.

(5) A igazoltatás vagy a személyazonosság megállapítá-
sának sikertelensége esetén az elõállítás csak a személy-
azonosság megállapításához szükséges ideig tarthat.

(6) A rendõr az igazoltatott személy ruházatát, jármûvét
átvizsgálhatja, ha azt a személyazonosság megállapítása, a
közrendet, a közbiztonságot fenyegetõ veszély elhárítása,
bûncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének gyanúja
szükségessé teszi.

(7) Az igazoltatás során rögzített adatokat – kivéve, ha
ezek büntetõ- vagy szabálysértési eljárásban kerülnek fel-
használásra – az intézkedés befejezését követõ száznyolc-
vanadik napon meg kell semmisíteni. Ez a rendelkezés
nem vonatkozik a 24. § (4) bekezdése szerinti igazoltatás
során rögzített adatok 24. § (5) bekezdésében meghatáro-
zott törlési idejére.

(8) E § alkalmazásában személyazonosító adaton az
érintett személy nevét, születési helyét, születési idejét és
anyja születési családi és utónevét kell érteni.”

6. § (1) Az Rtv. 33. §-a (1) bekezdésének d) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[A rendõr a további intézkedés megtétele céljából elfog-
ja és az illetékes hatóság elé állítja azt,]

„d) aki az õrizetbe vétel, az elõzetes letartóztatás, ideig-
lenes kiadatási letartóztatás, kiadatási letartóztatás, ideig-
lenes átadási letartóztatás, átadási letartóztatás, a szabad-
ságvesztés vagy az elzárás végrehajtása során megszökött,
vagy a fogvatartás helyérõl engedéllyel eltávozva oda nem
tért vissza, a lakhelyelhagyási tilalom, a házi õrizet, vala-
mint a távoltartás szabályait megszegte, illetõleg, aki az
ideiglenes kényszergyógykezelés, az elmeállapotának
megfigyelése, a kényszergyógykezelés vagy a javítóinté-
zeti nevelés alól magát kivonta;”

(2) Az Rtv. 33. §-a (2) bekezdésének bevezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A rendõr a hatóság vagy az illetékes szerv elé állíthatja
azt,”

[a) akit szándékos bûncselekmény elkövetésén tetten
értek;
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b) aki ellen elfogatóparancsot, nemzetközi elfogatópa-
rancsot, illetve európai elfogatóparancsot adtak ki;

c) akinek õrizetbe vételét, elõzetes letartóztatását ren-
delték el, vagy akinek ideiglenes kényszergyógykezelését,
illetõleg elmeállapotának megfigyelését rendelték el;

d) aki az õrizetbe vétel, az elõzetes letartóztatás, a sza-
badságvesztés vagy az elzárás végrehajtása során meg-
szökött, vagy a fogvatartás helyérõl engedéllyel eltávozva
oda nem tért vissza, illetõleg, aki az ideiglenes kényszer-
gyógykezelés, az elmeállapotának megfigyelése, a kény-
szergyógykezelés, a kényszergyógyítás vagy a javítóinté-
zeti nevelés alól magát kivonta;

e) akinek elõállítását külön törvényben meghatározott
feltételek alapján elrendelik;

f) aki az ország területén jogellenesen tartózkodik.]

7. § Az Rtv. 42. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a
következõ alcím és rendelkezés lép:

„Képfelvétel, hangfelvétel, kép- és hangfelvétel
készítése

42. § (1) A Rendõrség a rendõri intézkedéssel, illetve az
ellátott szolgálati feladattal összefüggésben az intézkedés-
sel érintett személyrõl, a környezetérõl, illetõleg a rendõri
intézkedés szempontjából lényeges körülményrõl, tárgy-
ról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt
(a továbbiakban: felvétel) készíthet.

(2) A Rendõrség közterületen, ahol az közbiztonsági,
bûnmegelõzési, illetve bûnüldözési célból igazolhatóan
szükséges, bárki számára nyilvánvalóan észlelhetõ módon
képfelvevõt helyezhet el és felvételt készíthet.

(3) A (2) bekezdés alapján elhelyezésre kerülõ képfel-
vevõ szükségességérõl, a képfelvevõvel megfigyelt közte-
rület kijelölésérõl a Rendõrség elõterjesztésére az illetékes
települési önkormányzat dönt. A képfelvevõ elhelyezési és
üzemeltetési költségeinek biztosítására az önkormányzat
és az illetékes rendõrkapitányság az e törvényben megha-
tározott keretek között megállapodást köthet. A Rendõr-
ség a képfelvevõk elhelyezésére, a megfigyelt területre vo-
natkozó adatokat a központi szerv honlapján közzéteszi.

(4) A képfelvevõ által megfigyelt területre belépõ sze-
mélyek tájékoztatását elõsegítõ módon figyelemfelhívó
jelzést, ismertetést kell elhelyezni a képfelvevõk elhelye-
zésérõl, az adatkezelés tényérõl.

(5) A Rendõrség a határátkelõhely õrzése, a határforga-
lom ellenõrzése és a határátkelõhely rendjének fenntartása
céljából képfelvevõt helyezhet el és felvételt készíthet.

(6) Az (1), (2) és (5) bekezdésben foglaltak alapján ké-
szített felvétel, illetõleg az abban szereplõ személyes adat
csak a rögzítés helyszínén elkövetett bûncselekmény, sza-
bálysértés vagy a közlekedés szabályainak megsértése
miatt indult büntetõ-, szabálysértési vagy más hatósági el-
járás során, körözött személy vagy tárgy azonosítása vagy
a rendõri intézkedés jogszerûségének közigazgatási eljá-
rásban történõ vizsgálata céljából, illetve az érintett sze-
mély jogainak gyakorlása érdekében használható fel.

(7) Ha a (6) bekezdésben megjelölt eljárás lefolytatásá-
hoz vagy az ott meghatározott egyéb célból azokra nincs
szükség,

a) az (1) bekezdés alapján rögzített felvételt a rögzítést
követõ harminc nap elteltével,

b) a (2) bekezdés alapján rögzített felvételt a rögzítést
követõ öt munkanap elteltével,

c) az (5) bekezdés alapján rögzített felvételt a rögzítést
követõ három munkanap elteltével
törölni kell.

(8) A szabálysértési vagy büntetõeljárás megindításá-
hoz és lefolytatásához szükséges adatok és információk
biztosítása céljából – ha ilyen cselekmény elkövetésére
utaló adat vagy információ a (6) bekezdés szerinti idõtarta-
mon belül merül fel – az adatkezelõ rendõri szerv a (2) és
(5) bekezdés alapján rögzített adatok kezelésének határ-
idejét legfeljebb harminc napig meghosszabbíthatja. Ha
ezen idõtartamon belül nem indul olyan szabálysértési
vagy büntetõeljárás, amelyben a felvételek felhasználha-
tók, az adatokat haladéktalanul törölni kell.

(9) Ha a felvétel felhasználására a (6) bekezdés szerinti
eljárásokban kerül sor, az adatok kezelésére az alapul szol-
gáló eljárás szabályait kell alkalmazni.”

8. § Az Rtv. a következõ 42/A. §-sal egészül ki:
„42/A. § (1) A 42. § (7) és (8) bekezdésében meghatáro-

zott határidõn belül a 42. § (1), (2) és (5) bekezdése szerint
rögzített felvételbõl – a külön jogszabályban meghatáro-
zott szabálysértési, bûnüldözési, igazságszolgáltatási, ille-
tõleg nemzetbiztonsági feladatok ellátása céljából – a nyo-
mozó hatóság, a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítõ fel-
adatokat ellátó szerv (e törvény alkalmazása szempontjá-
ból a továbbiakban: Rendvédelmi Szervek Védelmi Szol-
gálata), a szabálysértési hatóság, az ügyészség, a bíróság, a
nemzetbiztonsági szolgálatok, nemzetközi jogsegély kere-
tében külföldi hatóság, jogainak gyakorlása érdekében az
érintett, valamint a jogszabály alapján eljárás kezdemé-
nyezésére irányuló jogának gyakorlása érdekében harma-
dik személy igényelhet adatot.

(2) A Rendõrség a felvétel kezelése során köteles meg-
tenni az ahhoz szükséges szervezési, technikai és egyéb
adatbiztonsági intézkedéseket, hogy az érintett személy
személyes adatait, így különösen magántitkait és magán-
életének körülményeit illetéktelen személy tudomására ju-
tásától megóvja.

(3) Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzí-
tése érinti, a 42. § (6) bekezdésében megjelölt eljárás le-
folytatásához vagy az ott meghatározott egyéb cél érdeké-
ben kérheti, hogy az adatot annak kezelõje az adat továbbí-
tásáig, de legfeljebb harminc napig ne törölje.

(4) A (3) bekezdés szerinti kérelem benyújtására a fel-
vétel rögzítésétõl számított, a 42. § (7) bekezdés a) pontjá-
ban meghatározottak szerinti harminc napon, a 42. §
(7) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerinti öt, il-
letve a 42. § (7) bekezdés c) pontjában meghatározottak
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szerinti három munkanapon belül, a jog vagy jogos érdek
valószínûsítésével van lehetõség.

(5) Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített
felvételt haladéktalanul meg kell küldeni. Ha a (3) bekez-
dés szerinti kérelem benyújtásától számított harminc na-
pon belül nem kerül sor megkeresésre, a rögzített felvételt
törölni kell.”

9. § Az Rtv. 44. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A rendõr az e törvényben és a külön jogszabályban
meghatározott közlekedésrendészeti feladatának ellátása
során]

„d) a jármûvezetésre jogosító engedélyt (okmányt), a
jármû üzemben tartására vonatkozó hatósági engedélyt
(okmányt), a rakományhoz tartozó okmányokat, valamint
a jármû hatósági jelzését – a külön jogszabályban megha-
tározottak szerint – a helyszínen elveheti;”

10. § (1) Az Rtv. 46. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A védett személyeket – a nemzetközi jogi kötele-
zettségek és a viszonossági gyakorlat figyelembevéte-
lével – a Kormány rendeletben jelöli ki. Az ideiglenes vé-
delemben részesülõ személyeket – a Kormány döntéséig,
legfeljebb harminc napig – a miniszter jelöli ki.”

(2) Az Rtv. 46. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel
egészül ki:

„(5) Az (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti intézkedést az
elrendelõ rendõri szerv vezetõje – függetlenül az elõzetesen
meghatározott idõtartamtól – ötnaponként felülvizsgálja, és
annak eredményérõl a (3) bekezdésben meghatározott veze-
tõt tájékoztatja. Ha az (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti in-
tézkedés idõtartama a tizenöt napot meghaladja, az intézke-
dést az országos rendõrfõkapitány felülvizsgálja. Ha az
(1) bekezdés a) és d) pontja szerinti intézkedés idõtartama a
harminc napot meghaladja, az intézkedést az országos rend-
õrfõkapitány legalább harminc naponként felülvizsgálja. Az
intézkedés indokoltságáról, tartalmának jogszerûségérõl az
országos rendõrfõkapitány három munkanapon belül határo-
zattal dönt. A határozatot a rendõrség központi szervének
honlapján közzé kell tenni.

(6) Ideiglenes védelemben részesíthetõ az a személy,
akit a külön törvény szerinti közéleti tevékenysége miatt
személye vagy közvetlen környezete ellen irányuló erõ-
szakos bûncselekménnyel fenyegettek meg, illetve egyéb
alapos okból védelme szükséges.”

11. § Az Rtv. 51. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a
következõ alcím és rendelkezés lép:

„Útzár, megállásra kényszerítés

51. § (1) A Rendõrség közút forgalmának korlátozását
vagy közút lezárását rendelheti el a bûncselekmény elkö-
vetésével megalapozottan gyanúsítható személy, valamint
a bûncselekmény elkövetõjének elfogására és a külön jog-

szabályban kijelölt létesítmények védelmére, ennek so-
rán – a közlekedés biztonságát is figyelembe véve, külön
jogszabályban meghatározott feltételekkel – útzárat tele-
píthet.

(2) Útzár alkalmazása során a Rendõrség jármûvek át-
haladását torlaszszerûen vagy más módon lassító, megaka-
dályozó építményt, technikai berendezést vagy ezek hiá-
nyában bármilyen eszközt telepíthet, amellyel a rendõri in-
tézkedés foganatosítása elõl jármûvel menekülõ szemé-
lyek feltartóztatása, elfogása elérhetõ.

(3) A bûncselekmény elkövetésével megalapozottan gya-
núsítható személy, valamint a bûncselekmény elkövetõjének
elfogása érdekében – ha jármûvel menekül – a Rendõrség
mások személyét és biztonságát nem veszélyeztetve a jármû-
vet követheti és megállásra kényszerítheti.”

12. § Az Rtv. a következõ alcímmel és 62/A. §-sal egé-
szül ki:

„Külföldi szerv határrendészeti feladatokat ellátó
tagjára vonatkozó rendelkezések

62/A. § (1) A gyorsreagálású határvédelmi csapatok fel-
állítására szolgáló eljárás bevezetésérõl, valamint a
2007/2004/EK tanácsi rendeletnek ezen eljárás tekinteté-
ben történõ módosításáról és a kiküldött határõrök felada-
tai és hatáskörei szabályozásáról szóló, 2007. július 11-i
863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet al-
kalmazó állam határrendészeti feladatokat ellátó szervé-
nek tagja a Magyar Köztársaság területén kizárólag:

a) a 47. § rendelkezése szerint testi kényszert, a 48. §
rendelkezése szerint bilincset, illetve a 49. § (1) bekezdése
szerint rendõrbotot alkalmazhat,

b) szolgálati fegyverét tarthatja magánál, azt azonban
kizárólag jogos védelmi helyzetben, illetve végszükség-
ben használhatja,

c) az ország területén jogellenesen tartózkodó személyt
foghatja el, köteles azonban az elfogott személyt haladék-
talanul a Rendõrségnek átadni.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján kizárólag
olyan kényszerítõ eszköz vagy lõfegyver alkalmazható,
amely a 16. § (2) bekezdése szerint rendszeresítve van a
Rendõrségnél.

(3) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések és kényszerítõ
eszközök alkalmazásának feltételeire a külföldi állam ha-
tárrendészeti feladatokat ellátó szervének tagját ki kell ok-
tatni.”

13. § Az Rtv. 69. §-a a következõ (3) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) A Rendõrség az (1) bekezdésben felsorolt titkos in-
formációgyûjtésre szolgáló eszközöket és módszereket
(a továbbiakban: különleges eszközök) az ott meghatáro-
zottak szerint alkalmazhatja a bûncselekmény gyanúja
miatt körözött személy felkutatására, továbbá
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a) az (1) bekezdésben nem említett, üzletszerûen vagy
bûnszövetségben elkövetett, három évig terjedõ szabad-
ságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény,

b) az emberkereskedelem, a tiltott pornográf felvétellel
visszaélés, a kitartottság, a kerítés, az embercsempészés, a
hivatali visszaélés és a bûnpártolás három évig terjedõ sza-
badságvesztéssel fenyegetett alakzata,

c) szolgálati titoksértés bûncselekménye,
d) az (1) bekezdésben vagy az a)–c) pontban meghatá-

rozott bûncselekmény kísérlete, valamint – ha az elõkészü-
letet a törvény büntetni rendeli – elõkészülete
esetén.”

14. § Az Rtv. 76–91. §-ai és alcímei helyébe a követke-
zõ rendelkezések és alcímek lépnek, ezzel egyidejûleg az
Rtv. a következõ 91/A–91/R. §-okkal és alcímekkel egé-
szül ki:

„Értelmezõ rendelkezések

76. § E törvény adatkezelési rendelkezései alkalmazásá-
ban

1. rendõrségi adat: a Rendõrség által e törvény hatálya
alá tartozó tevékenység során kezelt személyes adat,

2. rendõrségi adatkezelõ szerv: az a rendõrségi szerve-
zeti egység, amely az e törvény hatálya alá tartozó adatok
tekintetében – törvény, a végrehajtására kiadott jogszabá-
lyok, valamint a miniszter, illetõleg az országos rend-
õrfõkapitány intézkedése figyelembevételével – az adat-
kezelésre vonatkozó döntéseket meghozza.

A rendõrségi adatkezelés és adatfeldolgozás
általános szabályai

77. § (1) A Rendõrség feladatai ellátása során
a) bûnmegelõzési, bûnüldözési (a továbbiakban

együtt: bûnüldözési) feladatai ellátásához szükséges sze-
mélyes adatokat,

b) rendészeti és határrendészeti feladatainak ellátásá-
hoz szükséges személyes adatokat,

c) az általa lefolytatott közigazgatási eljárásban részt
vevõk személyes adatait
kezeli.

(2) A rendõrségi adatok kezelésének célja a bûnüldözés,
a bûnmegelõzés, valamint a közrend, a közbiztonság és az
államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biz-
tonságának és tulajdonának védelme.

78. § (1) Az e törvényben meghatározott központi rend-
õrségi adatállományokat a Rendõrségnek az országos
rendõrfõkapitány által kijelölt szervezeti egysége (rend-
õrségi adatkezelõ szerv) kezeli és dolgozza fel.

(2) A
a) megyei (budapesti) rendõr-fõkapitányság adatait a

rendõrfõkapitány,
b) rendõrkapitányság, illetve a határrendészeti kiren-

deltség adatait a rendõrkapitány, illetve a határrendészeti
kirendeltség vezetõje
által kijelölt szervezeti egység kezeli és dolgozza fel.

(3) A Rendõrség szervei a hatáskörükbe és illeté-
kességükbe tartozó bûnüldözési, rendészeti, határrendé-
szeti és közigazgatási ügyekben adatkezelést végeznek.

79. § A bûnüldözési, a rendészeti, a határrendészeti és a
közigazgatási, valamint a belsõ igazgatási feladatokhoz
kapcsolódó adatokat elkülönítetten kell kezelni, illetõleg
feldolgozni.

80. § (1) A rendõrségi adatkezelõ szerv, illetõleg a meg-
bízási szerzõdés keretei között az adatfeldolgozó szerv
[91/A. § (2) bekezdés] vezetõje felelõs a személyes adatok
körében a jogosulatlan hozzáférés, adattovábbítás, nyilvá-
nosságra hozatal, megváltoztatás vagy törlés megelõzését,
illetõleg megakadályozását biztosító személyi és technikai
védelem biztosításáért.

(2) A rendõrségi adatkezelõ szerv, illetõleg a megbízási
szerzõdés keretei között az adatfeldolgozó szerv [91/A. §
(2) bekezdés] vezetõje köteles gondoskodni arról, hogy a
személyes adatok védelmének biztosítása érdekében

a) az érintett a rendõri szerv által kezelt, illetõleg to-
vábbított adatairól – ha törvény kivételt nem tesz – kérel-
mére tájékoztatást kapjon, illetõleg gyakorolhassa a he-
lyesbítéshez vagy a törléshez való jogát,

b) a helytelen adatok kijavításra kerüljenek,

c) a tárolt adatokat töröljék, ha azok kezelése jogelle-
nes, az adatok tárolásának törvényben meghatározott ha-
tárideje lejárt, illetve a törlést a bíróság vagy az adatvédel-
mi biztos elrendelte.

(3) A hozzáférési, helyesbítési és törlési jog gyakorlása
csak akkor korlátozható, ha azt e törvény vagy az eljárásra
irányadó törvény lehetõvé teszi.

(4) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jogok
gyakorlásának megtagadását vagy korlátozását írásban in-
dokolni kell. Az indokolás csak akkor mellõzhetõ, ha azt
e törvény lehetõvé teszi. Az érintett a korlátozás vagy az
indokolás mellõzésének indokolatlanságára tekintettel a
döntés felülvizsgálatát kérheti az adatvédelmi biztostól, il-
letõleg a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû ada-
tok nyilvánosságáról szóló törvény alapján a bírósághoz
fordulhat. Errõl az érintettet tájékoztatni kell.

A rendõrségi feladatok ellátásához szükséges
adatok köre

81. § A Rendõrség az intézkedéssel érintett természetes
személy személyazonosító adatait – nem magyar állam-
polgár esetében állampolgárságát is –, lakcímét, az üggyel
összefüggõ adatait, továbbá a bûnüldözési célú adatkeze-
lésekben a bûncselekményhez kapcsolódó kriminaliszti-
kai jellegû adatokat kezeli. A Rendõrség törvény rendelke-
zése alapján azonosító kódokat használhat.

82. § (1) A Rendõrség a különleges adatok közül kezeli

a) a büntetett elõéletre vonatkozó adatot, valamint

b) bûnüldözési tevékenysége során egyéb bûnügyi sze-
mélyes adatot és az elkövetõnek vagy a sértettnek a bûn-
cselekménnyel összefüggõ egészségügyi adatát, továbbá
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c) a külön törvényben szabályozott közigazgatási fel-
adatköréhez kapcsolódóan az ott meghatározott különle-
ges adatokat.

(2) A Rendõrség kezelheti azokat a különleges adatokat,
amelyeknek kezeléséhez az érintett megfelelõ tájékoztatás
után írásban hozzájárult.

83. § A Rendõrség az e törvény alapján kezelhetõ sze-
mélyes adatokat az alábbi forrásból gyûjti:

a) állampolgár bejelentése, kérelme, valamint feljelen-
tés, panasz,

b) igazoltatás, képfelvétel, hangfelvétel, kép- és hang-
felvétel,

c) DNS- és ujjnyomat minta elemzése,
d) bíróság, ügyészség, más hatóság vagy egyéb szerv

értesítése,
e) törvény alapján más szervek által vagy külföldrõl to-

vábbított adatok átvétele,
f) titkos információgyûjtés,
g) a jogszerûen, nyilvánosságra hozatal céljából készí-

tett és nyilvánosságra hozott adatállományban, név- és
címjegyzékben – így különösen telefonkönyv, szaknévsor,
statisztikai névjegyzék – szereplõ adat,

h) az általa lefolyatott büntetõ-, szabálysértési vagy
közigazgatási eljárásban gyûjtött adat.

84. § (1) A Rendõrség szervei az e törvényben meghatá-
rozott adatkezelési célból más rendõri, bûnüldözõ, nem-
zetbiztonsági, igazságszolgáltatási és közigazgatási szerv-
tõl, valamint – törvény rendelkezése alapján – az adattal
rendelkezõ más szervtõl, a felhasználás céljának és jog-
alapjának megjelölésével adatokat vehetnek át. Az adatát-
vétel tényét mind az adatátadó, mind az adatátvevõ szerv-
nél dokumentálni kell.

(2) A Rendõrség a törvényben meghatározott feladatai
teljesítése érdekében térítés nélkül adatot kérhet az alábbi
nyilvántartásokból:

a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásából,

b) a személyi igazolvány nyilvántartásból,
c) az anyakönyvi nyilvántartásból,
d) az útiokmány-nyilvántartásból (külföldre utazásban

korlátozott személyekre vonatkozó nyilvántartás, útlevél-
re vonatkozó nyilvántartás),

e) a társadalombiztosítási nyilvántartásból,
f) az adóhatóság által vezetett nyilvántartásból,
g) a közúti közlekedési nyilvántartásokból (az enge-

dély-nyilvántartás, a jármûnyilvántartás, a szárma-
zás-ellenõrzési nyilvántartás, az okmánytár, a parkolási
igazolvány nyilvántartás és az elõzetes eredetiségvizs-
gálati nyilvántartás),

h) a bûnügyi nyilvántartásból (a bûntettesek, a kény-
szerintézkedés alatt állók, a büntetõeljárás alatt állók, az
ujj- és tenyérnyomatok, a fényképek, valamint a DNS-pro-
filok nyilvántartása),

i) a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak
nyilvántartásából,

j) a központi idegenrendészeti nyilvántartásból,

k) a menekültügyi nyilvántartásból,
l) a határrendészeti nyilvántartásból,
m) a személyszállítást végzõ légi fuvarozóknak a légi

közlekedésrõl szóló törvény alapján kezelt adatokat tartal-
mazó adatbázisából,

n) az ügyészség büntetõeljárási szakterületének ügyvi-
teli nyilvántartásából,

o) a bíróságok által vezetett nyilvántartásokból (cég-
nyilvántartás, társadalmi szervezetek és alapítványok nyil-
vántartása, gondnokoltak névjegyzéke),

p) a bírósági ügyviteli nyilvántartásból,
r) az ingatlan-nyilvántartásból,
s) az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ vál-

lalkozók nyilvántartásából,
t) a közjegyzõi zálogjogi nyilvántartásból.
(3) Az általános munkarend korlátaitól függetlenül kér-

hetõ adat a (2) bekezdés a), d), i), j), k) és m) pontjaiban fel-
sorolt nyilvántartásokból, a közúti közlekedési nyilvántar-
tások közül az engedély-nyilvántartásból és a jármûnyil-
vántartásból, valamint a bûnügyi nyilvántartások közül a
bûntettesek nyilvántartásából. Az adatkéréseket hiányos
és töredékadatok esetén is teljesíteni kell.

(4) A Rendõrség által történõ adatátvétel, valamint adat-
felhasználás jogszerûségéért az átvevõ rendõri szerv veze-
tõje tartozik felelõsséggel. Az adattovábbítás tényét mind
az adatátadó, mind az adatátvevõ szervnél dokumentálni
kell.

85. § (1) A Rendõrségnek a bûnügyi és egyéb rend-
õrségi statisztika készítésére felhatalmazott szerve a rend-
õrségi adatokat – kivéve a titkos információgyûjtésben
érintett személyek, a fedett nyomozók, a védett tanúk és
egyéb közremûködõk adatait – statisztikai célra felhasz-
nálhatja. A személyazonosításra alkalmas adatokat a sta-
tisztikai feldolgozás befejezésekor, az adatok teljességé-
nek és összefüggésének ellenõrzését követõen, de legké-
sõbb a tárgyidõszakot követõ egy éven belül törölni kell.

(2) A Rendõrség a Központi Statisztikai Hivatal részére
az (1) bekezdésben meghatározott adatokat statisztikai
célra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatja.

(3) A Rendõrségnek a bûnügyi és egyéb rendõrségi kri-
minalisztikai tudományos kutatás végzésére felhatalma-
zott szerve a rendõrségi adatokat – kivéve a titkos informá-
ciógyûjtésben érintett személyek, a fedett nyomozók, a vé-
dett tanúk és egyéb közremûködõk adatait – tudományos
kutatási célra a személyes adatok védelmérõl és a közérde-
kû adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek a tudomá-
nyos kutatás céljára felvett vagy tárolt adatok kezelésére
vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével felhasz-
nálhatja. A személyazonosításra alkalmas adatokat a kri-
minalisztikai kutatás befejezésekor törölni kell.

86. § (1) Rendõrségi adat a schengeni vívmányokat al-
kalmazó államok, valamint az Európai Unió által létreho-
zott nemzetközi bûnüldözõ szervezetek részére az Európai
Unió jogi aktusának végrehajtását szolgáló törvény, illetõ-
leg két- vagy többoldalú nemzetközi szerzõdés alapján az
e törvényben meghatározott célból adható át.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti adattovábbítást megelõzõen
az adatátadónak meg kell tennie a szükséges intézkedése-
ket annak érdekében, hogy idõszerûtlen vagy pontatlan
adatok ne kerülhessenek továbbításra.

87. § Rendõrségi adat harmadik ország, valamint a 86. §
(1) bekezdése szerinti nemzetközi szervezeteken kívüli
nemzetközi szervezet részére nemzetközi szerzõdés vagy
nemzetközi megállapodás alapján az e törvényben megha-
tározott célból és csak akkor továbbítható, ha a harmadik
ország, illetõleg nemzetközi szervezet a személyes adatok
megfelelõ védelmét biztosítja.

88. § (1) A rendõrségi adatkezelõnek az adatátadásokról
adattovábbítási nyilvántartást kell vezetnie. Az adattováb-
bítási nyilvántartás célja az érintett tájékozódási jogának,
illetve az adatátadások jogszerûsége ellenõrzésének bizto-
sítása.

(2) Az adattovábbítási nyilvántartás tartalmazza:
a) az adattovábbítás célját, jogalapját, idõpontját,
b) az adatigénylõ szerv és személy azonosító adatait,
c) az adattovábbítással érintett személy azonosításához

szükséges adatokat,
d) a továbbított adatfajták megnevezését.
(3) Az adattovábbítási nyilvántartásból adat továbbít-

ható:
a) az érintettnek saját adata tekintetében, kivéve, ha a

törvény a tájékoztatást kizárta vagy korlátozta,
b) az adatvédelmi biztosnak,
c) az adatvédelmi ellenõrzésre feljogosított szerv kép-

viselõjének,
d) az adatkezelõ szerv vezetõjének,
e) az adatátvevõ szerv vezetõjének a szerv részérõl

adatátvételt végzõk tevékenységének ellenõrzése céljából,
f) bûnüldözõ szerveknek a jogosulatlan adatkezelés

miatt folytatott büntetõeljárás során a tényállás tisztázása
céljából.

(4) Az adattovábbítási nyilvántartásba való betekintést
és az abból történõ adattovábbítást dokumentálni kell.

(5) Az adattovábbítási nyilvántartást húsz év után meg
kell semmisíteni.

89. § A Rendõrség ügyviteli célból az eljárásban részt
vevõk személyazonosító- és lakcímadatait, továbbá az ügy
azonosító adatait az eljárás megindításától az alapul szol-
gáló irat selejtezéséig kezeli.

A Rendõrség bûnüldözési adatkezelése

90. § (1) A Rendõrség által bûnüldözési célból gyûjtött
és tárolt személyes adatokat – ha törvény eltérõen nem ren-
delkezik – csak bûnüldözési célra lehet felhasználni. Sze-
mélyes adatok kezelését bûnüldözési célra azokra az ada-
tokra kell korlátozni, amelyek tényleges veszély elhárítá-
sához, illetõleg meghatározott bûncselekmény megelõzé-
séhez, felderítéséhez, bizonyításához szükségesek.

(2) A Rendõrség más szervektõl, illetõleg külföldrõl
bûnüldözési célból átvett adatot attól eltérõ célra nem

használhatja fel és nem továbbíthatja. Az adatátvétel té-
nyét mind az adatátadó, mind az adatátvevõ szervnél do-
kumentálni kell.

(3) A faji eredetre, vallási meggyõzõdésre, szexuális
magatartásra és politikai véleményre utaló különleges adat
csak akkor kezelhetõ, ha az bûnüldözési tevékenység so-
rán felmerülõ bûncselekmény tényállási eleméhez tarto-
zik, vagy ahhoz az érintett írásban hozzájárult.

(4) A Rendõrség a bûnüldözési feladatai ellátása során a
személyi azonosítót és az adóazonosító jelet az alábbiak
szerint kezelheti:

a) bûnüldözési adatkezeléseihez a személyi azonosítót
az érintettõl kérheti, annak használatával a személyi adat-
és lakcímnyilvántartásból igényelheti a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény-
ben meghatározott adatokat, továbbá – ha a személyi azo-
nosító használatának jogszabályban elõírt feltételei e ható-
ságnál fennállnak – továbbíthatja más nyomozó hatóság-
nak,

b) az adóazonosító jelet – ha annak segítségével az adó-
zással kapcsolatos adatok megismerése az adózással
összefüggõ büntetõeljárás megindítása vagy lefolytatása
céljából szükséges – kérheti az érintettõl, az adóhatóság-
tól, illetõleg más nyomozó hatóságtól.

91. § A bûnüldözési adatkezelés során a tényeken alapu-
ló adatokat meg kell különböztetni a következtetésen, vé-
leményen, elemzésen vagy becslésen alapuló adatoktól. A
bûnüldözési adatok különbözõ fajtáit helyes és megbízha-
tó voltuk mértékére utaló jelzéssel kell ellátni. A jelzés
módjának részletes szabályait a miniszter állapítja meg.

91/A. § (1) A rendõrségi adatkezelõ szerv az e törvény-
ben meghatározott bûnüldözési feladatok ellátása céljából
bûnüldözési adatállományban kezeli az alábbi adatokat:

a) a felderítetlenül maradt bûncselekmény kriminalisz-
tikai szempontból fontos jellemzõit a bûncselekmény el-
követõjének felderítéséig vagy – ennek hiányában – a bûn-
cselekmény büntethetõségének elévüléséig;

b) a bûncselekmény helyszínén rögzített nyomokat,
anyagmaradványokat, eszközöket és szagmintákat a
c) pontban meghatározott ideig;

c) a szándékos bûncselekmény elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt kihallgatott személy adatait, sze-
mélyleírását, fényképét, továbbá hang- és szagmintáját,
valamint az elvégzett kriminalisztikai szakértõi vizsgála-
tok adatait a bûncselekmény büntethetõségének elévülésé-
tõl vagy elítélés esetén a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrá-
nyok alóli mentesítéstõl számított húsz évig;

d) a Rendõrségen fogvatartott, a házi õrizet, illetve a
lakhelyelhagyási tilalom alá helyezett és azon személyek
adatait, akikkel szemben távoltartást rendeltek el, valamint
akiknek óvadék vagy biztosíték letétbe helyezését engedé-
lyezték, a bûncselekmény büntethetõségének elévüléséig
vagy elítélés esetén a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrá-
nyok alóli mentesítésig;
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e) súlyos bûncselekmény esetén vagy ha a bûncselek-
mény

1. élet, testi épség, személyes szabadság és erõszak-
kal elkövetett tulajdon elleni bûntett, illetve az
embercsempészet és az emberkereskedelem há-
rom évig terjedõ szabadságvesztéssel fenyegetett
alakzata,

2. nemi erkölcs elleni bûncselekmények három évig
terjedõ szabadságvesztéssel fenyegetett alakzata,

3. gyermekkorú személy sérelmére elkövetett, há-
rom évig terjedõ szabadságvesztéssel fenyegetett
bûntett,

4. üzletszerûen vagy bûnszövetségben elkövetett,
három évig terjedõ szabadságvesztéssel bünte-
tendõ,

5. visszaélés kábítószerrel, visszaélés kábító-
szer-prekurzorral, visszaélés nukleáris anyaggal,
visszaélés radioaktív anyaggal, visszaélés atom-
energia alkalmazásával,

6. pénzhamisítás elõsegítése, készpénz-helyettesítõ
fizetési eszköz hamisítás, készpénz-helyettesítõ
fizetési eszközzel visszaélés, pénzmosás, a köz-
élet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet
tisztasága elleni bûncselekmények öt évet el nem
érõ szabadságvesztéssel büntetendõ alakzata,

a bûncselekmény elkövetésével gyanúsított személyek és
kapcsolataik adatait, kriminalisztikai szempontból fontos
jellemzõit húsz évig vagy a nemzetközi kötelezettségvál-
lalásban meghatározott ideig;

f) a nemzetközi kötelezettségvállalás alapján mindazon
személyek, cselekményeik, valamint kapcsolataik adatait,
akikkel szemben nemzetközi bûnüldözési vagy egyéb
nyomozási intézkedéseket kell foganatosítani, a büntethe-
tõség elévüléséig vagy a nemzetközi kötelezettségválla-
lásban meghatározott ideig;

g) a szervezett bûnözésre utaló cselekményekben érin-
tett, illetõleg a bûnözõi csoportban résztvevõ vagy azzal
együttmûködõ személyek, valamint kapcsolataik adatait
és kriminalisztikai szempontból fontos jellemzõit az érin-
tett személyre vonatkozóan keletkezett utolsó adatot köve-
tõ húsz évig;

h) az egyes bûncselekmények nyomozása során a fel-
derítés és a bizonyítás kapcsán keletkezõ iratokban szerep-
lõ személyekrõl, azok kapcsolatairól, eljárási helyzetérõl,
a hozzá fûzõdõ nyomozási adatokról az ügyben hozott jog-
erõs ítéletig vagy a nyomozás megszüntetése esetén a bûn-
cselekmény büntethetõségének elévüléséig.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatállományok tekinteté-
ben adatfeldolgozóként csak államigazgatási szervvel köt-
hetõ megbízási szerzõdés.

91/B. § A rendõrségi adatkezelõ szerv vezetõje a
91/A. § (1) bekezdés e)–h) pontjaiban meghatározott ada-
tok tekintetében – ha bûnüldözési célból elengedhetetlen,
továbbá ha az érintett vagy mások jogainak védelme érde-
kében szükséges – az érintett személy tájékozódási, he-
lyesbítési és törlési jogának gyakorlását – írásban, indoko-

lással ellátva – megtagadhatja vagy korlátozhatja. Az in-
dokolás mellõzhetõ, ha az a Rendõrség bûnüldözési fel-
adatának ellátását akadályozza, vagy mások jogainak sé-
relmével jár. Az indokolás mellõzése esetén a megtagadás
okaként e rendelkezésre kell hivatkozni. Az adat-hozzáfé-
rési, helyesbítési és törlési jog korlátozása nem érinti a
büntetõeljárásban résztvevõknek a büntetõeljárásról szóló
törvényben biztosított jogainak gyakorlását.

91/C. § (1) A Rendõrség bûnüldözési célból jogosult át-
venni és az egyedi ügyhöz kapcsolódóan kezelni a bûn-
ügyi nyilvántartásban szereplõ adatokat, valamint a hatás-
körébe tartozó üggyel összefüggésben a 84. § (2) bekezdé-
sében foglaltakon túlmenõen egyéb, általa jogszerûen ke-
zelhetõ adatot igényelhet bármely adatkezelõ szervtõl. A
Rendõrség az adatszolgáltatás teljesítésére határidõt jelöl-
het meg. A megkeresett adatkezelõ szerv – ha törvény elté-
rõen nem rendelkezik – köteles a Rendõrség jogszerû adat-
szolgáltatás iránti igényét teljesíteni.

(2) A Rendõrség a bûnüldözési feladatai ellátása céljá-
ból – személy- és tárgykörözés során, illetõleg lakhelyel-
hagyási tilalom, házi õrizet elrendelése vagy biztosíték le-
tétbe helyezésének engedélyezése esetén, továbbá nemzet-
közi kötelezettségvállalás alapján – jelzés elhelyezését
rendelheti el az alábbi nyilvántartásokban:

a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartása,

b) az országos gépjármû- és gépjármûvezetõi nyilván-
tartás,

c) a külföldre utazásban korlátozott személyekre és az
útlevélre vonatkozó nyilvántartás,

d) a bûntettesek (bíróság által jogerõsen elítéltek) nyil-
vántartása,

f) a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak
nyilvántartása,

g) a határrendészeti nyilvántartás,
h) az ingatlan-nyilvántartás, és
i) a cégnyilvántartás.
(3) A jelzés elrendelésekor a kért intézkedés vagy adat-

szolgáltatás célját meg kell jelölni. A jelzésben a rendõri
szerv az érintett feltartóztatását vagy adatváltozás esetén
értesítés adását kérheti. A jelzéssel érintett nyilvántartást
kezelõ szerv a Rendõrség megkeresésében foglaltakat kö-
teles teljesíteni.

(4) A Rendõrség a jelzés elhelyezését köteles megszün-
tetni, illetõleg a megszüntetést kezdeményezni, ha az elhe-
lyezés elrendelésének jogalapja megszûnt, illetõleg a kért
intézkedés vagy adatszolgáltatás teljesült.

(5) A jelzés elhelyezésének elrendeléséért és megszün-
tetéséért, illetve a kért intézkedésért a jelzés elhelyezését
kérõ rendõri szerv vezetõje a felelõs.

(6) Ha a Rendõrség más adatállományból bûnüldözési
célból adatot vesz át, errõl az érintett tájékoztatására – a
(2) bekezdés szerinti jelzéselhelyezés kivételével – a
91/B. § rendelkezései az irányadóak. A jelzés elhelyezésé-
rõl, annak okáról és a jelzés alapján tett intézkedésrõl – a
Rendõrség bûnüldözési feladata teljesítésének biztosítása
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érdekében – a Rendõrség és a jelzést tartalmazó nyilván-
tartást kezelõ szerv az érintettet nem tájékoztathatja. A tá-
jékoztatási korlátozásról a rendõri szerv köteles az adat-
igényléssel, illetõleg a jelzés elhelyezésével egyidejûleg
tájékoztatni az adatszolgáltatót.

91/D. § A Rendõrség bûnüldözési adatállományába
csak a Rendõrség hozzáférési jogosultsággal rendelkezõ
munkatársa, a Rendõrség mûködését ellenõrzõ szerv erre
felhatalmazott tagja, az irányító minisztériumnak a mi-
niszter által kijelölt munkatársa, az adatvédelmi biztos és
munkatársa, az ügyész, továbbá törvény által feljogosított
más szerv képviselõje tekinthet be, kérhet felvilágosítást
vagy értesítést.

91/E. § (1) A bûnüldözési adatállományból más bûnül-
dözõ szerv részére – kérelemre – az adatigénylõ hatásköré-
be és illetékességébe tartozó feladatai ellátásához szüksé-
ges és törvény alapján általa kezelhetõ adatok továbbítha-
tók.

(2) A rendõri szervek között bûnüldözési adat csak ak-
kor továbbítható, ha az adat az igénylõ rendõri szerv hatás-
körébe és illetékességébe tartozó feladat ellátásához tör-
vény alapján szükséges. Az adatátvételre vonatkozó korlá-
tozásokat és egyéb rendelkezéseket ebben az esetben is al-
kalmazni kell.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon kívül – törvény-
ben meghatározott feladataik teljesítéséhez – bûnüldözési,
nemzetbiztonsági, illetõleg honvédelmi célra bûnüldözési
adatok továbbíthatók:

a) a bíróság,
b) az ügyészség,
c) a nemzetbiztonsági szolgálatok,
d) a vám- és pénzügyõrség bûnüldözõ szerve,
e) a honvédelmi igazgatás szervei,
f) a büntetés-végrehajtás szerve, továbbá
g) az igazságügyért felelõs minisztérium nemzetközi

bûnügyi együttmûködésért felelõs szerve
részére.

(4) Bûnüldözési adat – a (2) és (3) bekezdésben foglalta-
kon kívül – továbbítható más közigazgatási szerveknek, to-
vábbá magánszemélynek, más jogi személynek vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezetnek, feltéve, ha

a) a kérelmezõ az igényelt adat kezelésére bûnüldözés-
sel, bûnmegelõzéssel vagy büntetés-végrehajtással köz-
vetlenül összefüggõ célból törvény alapján jogosult, to-
vábbá,

b) az a) pontban foglaltaktól eltérõ célra is, ha a továb-
bítás a közbiztonságot súlyosan vagy közvetlenül fenyege-
tõ veszély elhárításához szükséges, továbbá,

c) ha az adattovábbításra minden kétséget kizáróan az
érintett érdekében kerül sor, és ahhoz hozzájárult.

91/F. § (1) A Rendõrség bûnüldözési adatot a schengeni
vívmányokat alkalmazó állam bûnüldözõ és igazságszol-
gáltatási szervei részére bûnüldözési, bûnmegelõzési és
büntetés-végrehajtási célból, valamint továbbfelhasználás
céljából a 91/E. § (4) bekezdésében foglaltak szerint to-
vábbíthat.

(2) A Rendõrség bûnüldözési adatot harmadik ország
részére bûnüldözési, bûnmegelõzési vagy büntetés-végre-
hajtási célból – a 87. §-ban meghatározottak alapján – to-
vábbíthat.

91/G. § A bûnüldözési adatok továbbítását az adatkeze-
lõnél írásban kell kérelmezni. A kérelemnek tartalmaznia
kell az igénylõ szerv – ezen belül a felhatalmazott sze-
mély – nevét, az adatkérés célját és indokát.

91/H. § A Rendõrség a törvényben meghatározott bûn-
üldözési feladatai teljesítése érdekében az adott bûncse-
lekmény felderítése és nyomozása során bûnüldözési adat-
állományait közigazgatási adatállományaival, illetõleg
más bûnüldözési adatállománnyal összekapcsolva egyedi
adatkezelést végezhet. Az összekapcsolást az adott üggyel
kapcsolatos eljárás befejezése után meg kell szüntetni. Az
összekapcsolás során keletkezett olyan új adatokat, ame-
lyek a büntetõeljárás során nem kerülnek felhasználásra,
haladéktalanul törölni kell.

91/I. § (1) A rendõrségi adatállományokban tárolt bûn-
üldözési adatok idõszerûségét, a tárolási cél fennállását és
a tárolási határidõk lejártát évente felül kell vizsgálni.

(2) A bûnüldözési adatokat a 80. § (2) bekezdés b) és
c) pontjában meghatározott esetben javítani vagy törölni
kell. A javítást vagy törlést legkésõbb az éves felülvizsgá-
latkor, illetõleg ezt megelõzõen a következõ továbbításkor
vagy feldolgozáskor kell elvégezni.

(3) A bûnüldözési célból kezelt személyes adatok kija-
vítását és törlését – törvény eltérõ rendelkezése hiányá-
ban – úgy kell elvégezni, hogy az eredeti adatok az azok
megõrzésére irányadó idõtartam lejártáig felismerhetõk
maradjanak.

(4) A bûnüldözési adatok tárolási határidejébe nem szá-
mít be az az év, amelynek napján az adat felvétele, illetõ-
leg nyilvántartásba vétele történt.

A rendészeti adatkezelés

91/J. § (1) A Rendõrség kezeli
a) a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvények

törvényben meghatározott bejelentési adatait, illetve a
gyülekezési jog hatálya alá nem tartozó, rendõri biztosítást
igénylõ rendezvények rendezõire, szervezõire vonatkozó
adatokat két évig,

b) a sportrendezvények látogatásától a szervezõ által
eltiltott vagy a sportpályákról a szabálysértési hatóság által
kitiltott személyek természetes személyazonosító adatait,
lakcímét, állampolgárságát, személyazonosságát igazoló
igazolvány számát, azonosításra alkalmas fényképét,
sportszervezethez való kötõdését, az elkövetett cselek-
mény minõsítését, a kitiltás vagy eltiltás hatályát annak le-
jártától számított egy évig.

(2) A (1) bekezdés b) pontja szerinti adatállományból a
Rendõrség adatokat továbbíthat a sportrendezvény szerve-
zõjének, a sportszervezetnek a rendezvények biztonságá-
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nak védelme, valamint külföldre a közrend és közbizton-
ság, valamint mások jogai védelme céljából.

A határrendészeti adatkezelés

91/K. § A Rendõrség a határforgalom ellenõrzése során
az államhatáron átlépõ személy által bemutatott okmá-
nyok, valamint a határátlépés során használt gépjármû
adatait összeveti az alábbi nyilvántartások adataival:

a) beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt állók
nyilvántartása,

b) körözési információs rendszer,
c) kényszerintézkedés alatt állók nyilvántartása,
d) útiokmány-nyilvántartás,
e) személyi adat- és lakcímnyilvántartás,
f) személyazonosító igazolványokra vonatkozó nyil-

vántartás,
g) közúti közlekedési nyilvántartás, jármûnyilvántar-

tás,
h) Schengeni Információs Rendszer.
91/L. § (1) A Rendõrség a jogszerû tartózkodás idõtarta-

mának ellenõrzése céljából a határrendészeti adatállo-
mányban kezeli a határátlépéstõl számított hat hónapig a
határon átlépõ, külön törvény szerinti harmadik országbeli
állampolgárok

a) családi és utónevét,
b) születési idejét (év, hó, nap),
c) nemét,
d) állampolgárságát,
e) úti okmányának számát, típusát,
f) vízumának számát, típusát.
(2) A Rendõrség az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás-

ból törvényben meghatározott feladat teljesítése érdeké-
ben adatot szolgáltat a bíróságnak, az ügyészségnek, a
nyomozó hatóságnak, az idegenrendészeti hatóságnak, a
menekültügyi hatóságnak, továbbá a nemzetbiztonsági
szolgálatoknak.

(3) A Rendõrség a határrendészeti adatállományból a
86. § és 87. § figyelembevételével külföldre határrendé-
szeti, bûnüldözési, bûnmegelõzési célból, valamint az
érintett vagy mások jogának védelme céljából továbbíthat
adatot.

91/M. § (1) A Rendõrség a határforgalom-ellenõrzés so-
rán – az illegális bevándorlás elleni intézkedések elõsegí-
tése céljából – az utasok repülésre történõ bejelentkezése
befejezésének idõpontjától jogosult a személyszállítást
végzõ légi fuvarozótól a (2) bekezdésben felsorolt adato-
kat kérni azokról az utasokról, akiket nem az Európai Unió
valamely tagállamának vagy a schengeni vívmányoknak
az Európai Unió keretében történõ beillesztésérõl szóló
jegyzõkönyv 6. cikke alapján az Európai Unió Tanácsával
kötött, a schengeni vívmányok végrehajtásában, alkalma-
zásában és fejlesztésében való részvételrõl szóló megálla-
podásban részes állam területérõl szállít a személyszállí-
tást végzõ légi fuvarozó a Magyar Köztársaság területére.

(2) A Rendõrség az (1) bekezdés alapján a következõ
adatokat kezeli:

a) az utas családi és utónevét, születési idejét, állam-
polgárságát, illetve a hontalan státuszát, úti okmányának
számát és típusát, az indulási állomást,

b) a légi jármûvön szállított utasok létszámát,
c) a Magyar Köztársaság területére történõ beutazási

határátkelõhelyet,
d) a tervezett indulási és a célállomásra történõ érkezési

idõt.
(3) A Rendõrség a (2) bekezdésben felsorolt adatokat a

határforgalom-ellenõrzés végrehajtásának céljából nyil-
vántartja. A nyilvántartott adatot az utas beléptetését vagy
beléptetésének megtagadását követõen, de legkésõbb az
adatok átvételétõl számított huszonnégy órán belül törli,
kivéve, ha arra határrendészeti feladatainak végrehajtásá-
hoz, illetve büntetõ- vagy szabálysértési eljárás lefolytatá-
sához szüksége van. A határrendészeti feladat végrehajtá-
sát követõen, illetve a büntetõ- vagy szabálysértési eljárás
jogerõs befejezésekor a nyilvántartott adatot haladéktala-
nul törölni kell.

91/N. § A Rendõrség a személyek határátlépésére irány-
adó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határel-
lenõrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i
562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Kö-
zösségi Kódex) II. melléklete szerinti adatokat egy évig
kezeli.

91/O. § (1) Ha
a) a beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt állók

nyilvántartása,
b) a vízumnyilvántartás,
c) a körözési információs rendszer,
d) a Schengeni Információs Rendszer

üzemzavar miatt elektronikus úton nem érhetõ el, a Rend-
õrség a határellenõrzési feladatok folyamatos biztosítása
érdekében technikai másolatot készíthet és alkalmazhat.

(2) A technikai másolat az üzemzavar elhárításáig, leg-
feljebb hat óra idõtartamig tárolható, ezt követõen az ada-
tot haladéktalanul meg kell semmisíteni.

(3) A technikai másolat készítésének tényét a másolatot
biztosító szervnél, illetve a Rendõrségnél is dokumentálni
kell.

(4) A Rendõrség a technikai másolat naplóadatait az
üzemzavar elhárítását követõ négy órán belül köteles a
központi nyilvántartást vezetõ szervnek átadni.

A közlekedési adatkezelés

91/P. § (1) A rendõri intézkedéssel járó közúti baleset
során az érintett kérheti a balesetben érintett többi személy
név és lakcím adatát, jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezet megnevezését, székhelyének
(telephelyének) címét, a jármû hatósági jelzésének adatát,
a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási kötvény számát
és a biztosítóintézet megnevezését. Az intézkedõ rendõr az
adatokat az érintettel a helyszínen közli.

(2) A Rendõrség a közúti balesettel érintett írásos kérel-
mére igazolást ad a baleset idejérõl, helyérõl, továbbá az
(1) bekezdésben felsorolt adatokról.
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(3) A (2) bekezdésben megjelölt adatokat az eljáró rend-
õri szerv a balesettel érintett, illetve a biztosítóintézet ké-
relmére a kárrendezési eljárás lefolytatásához a biztosító-
intézetnek megküldi.

A közigazgatási adatkezelés

91/Q. § (1) A Rendõrség a közigazgatási feladatainak
ellátása céljából – a külön törvény alapján kezelhetõ ada-
tokon kívül – kezeli:

a) a nukleáris, a radioaktív anyag, az ionizáló sugárzást
létrehozó berendezés, a kábítószer, a pszichotróp anyag, a
kábítószer-prekurzor, a polgári felhasználású robbanó-
anyag, a pirotechnikai termék (a továbbiakban együtt:
közbiztonságra veszélyes anyag és eszköz) gyártására, ke-
reskedelmére, az ország területére történõ behozatalára,
kivitelére, átszállítására, megszerzésére, felhasználására,
tárolására, szállítására, a haditechnikai termékek gyártásá-
ra és a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó engedéllyel
rendelkezõk, ezzel kapcsolatban bejelentést tevõk adatait,
a nukleáris létesítményekben foglalkoztatott személyek
személyazonosító és lakcím adatait, a közbiztonságra ve-
szélyes anyaggal és eszközzel tevékenységet végzõ sze-
mélyek személyazonosító és lakcím adatait az engedély-
ben, valamint a bejelentésben szereplõ, a közbiztonságra
veszélyes anyag és eszköz gyártó és tároló helyét, továbbá
a gyártási engedéllyel rendelkezõk adatait, valamint az en-
gedély kiadásának, illetõleg visszavonásának feltételeit
igazoló adatokat a határozatban szereplõ jogosultság meg-
szûnésétõl számított tíz évig,

b) a pártfogó felügyelet alatt állók és a bíróság által ki-
tiltottak adatait, továbbá a foglalkozástól, a jármûvezetés-
tõl eltiltottak adatait azokban az esetekben, amikor a fog-
lalkozás gyakorlásához szükséges engedély kiadása a
Rendõrség hatáskörébe tartozik öt évig, illetõleg ezek ha-
tályának lejártáig,

c) külön jogszabályban meghatározottak szerint a
Rendõrség által kiadott engedély alapján, illetve a Rendõr-
ség hatósági ellenõrzési jogkörébe tartozó tevékenységet
folytató személyek azonosításához szükséges, továbbá az
engedély tárgyával, illetve az ellenõrizendõ tevékenység-
gel összefüggõ adatokat az engedély idõtartamának lejár-
tától, illetve visszavonásától számított tíz évig, illetõleg a
külön jogszabályban meghatározott ideig,

d) az ismeretlen holttestek és a rendkívüli halálesetek
jellemzõit a holttest azonosításáig, illetve a holttest megta-
lálásától vagy a haláleset bekövetkezésétõl számított húsz
évig,

e) a szakhatósági és engedélyezési nyilvántartási rend-
szerben a kiadott engedély és szakhatósági hozzájárulás
alapján az engedéllyel és szakhatósági hozzájárulással
érintett személy személyazonosító és lakcím adatát, továb-
bá az engedély tárgyával, illetve a szakhatósági hozzájáru-
lással folytatott tevékenységgel összefüggõ adatokat az
engedély idõtartamának lejártától, illetve a visszavonástól
számított két évig.

(2) A Rendõrség az (1) bekezdés a) pontja alapján veze-
tett nyilvántartásban szereplõ személyek személyazonosí-
tó és lakcímadatainak megállapításához, illetõleg egyezte-
téséhez a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló törvényben meghatározott adatokat – a
személyi azonosító használatával – igényelheti a személyi
adat- és lakcímnyilvántartás szervétõl, valamint a szemé-
lyi azonosítót e nyilvántartásaiban belsõ azonosítóként
használhatja.

(3) A Rendõrség adatkezelõ szerve a közigazgatási
adatállományaiból adatot adhat át azoknak a közigazgatá-
si, igazságszolgáltatási, nemzetbiztonsági szerveknek,
amelyek törvény alapján jogosultak az igényelt adat keze-
lésére. Adatot továbbíthat továbbá – feltéve, ha az adatto-
vábbítást más törvény nem zárja ki, valamint, ha az érintett
érdekét vagy a Rendõrség bûnüldözési, illetõleg közrend-
védelmi tevékenységét nem veszélyezteti – annak a jogi
személynek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szerve-
zetnek vagy magánszemélynek, aki az adat felhasználásá-
hoz fûzõdõ jogát vagy jogos érdekét igazolja.

(4) A Rendõrség adatkezelõ szerve az (1) bekezdésben
meghatározott közigazgatási adatállományban keletkezett
adatokat külföldre – a 86. § és 87. § alapján – az eredeti
adatkezelési célból, továbbá bûnüldözés, bûnmegelõzés
vagy büntetés-végrehajtás céljából, a közrend és a közbiz-
tonság, valamint az érintett és mások jogának védelme cél-
jából továbbíthat.

91/R. § A 91/Q. § (1) bekezdés szerinti adatállományo-
kat a Rendõrségnek az országos rendõrfõkapitány által ki-
jelölt szerve dolgozza fel.”

15. § (1) Az Rtv. 100. §-ának (1) bekezdése a következõ
k) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben]
„k) állapítsa meg a kényszerítõ eszközök rendszeresíté-

sére vonatkozó szakmai követelményeket és eljárási sza-
bályokat.”

(2) Az Rtv. 101. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendelettel álla-
pítsa meg]

„e) a Rendõrség szolgálati szabályzatát, ennek része-
ként a határrendészeti feladatok, a rendõri intézkedések, a
kényszerítõ eszközök, a lõfegyverhasználat és a csapaterõ
alkalmazásának részletes eljárási szabályait, a Rendõrség-
nek a terrorcselekmények elhárításával, személy- és ob-
jektumvédelemmel, a polgári repülés biztonságával össze-
függõ feladatait, a szolgálati formákat, az elöljárói és fel-
jebbvalói viszonyt, a rendõri magatartás szabályait, az
egyenruha viselésének rendjét, a rendõr más keresõ foglal-
kozásának lehetõségét, a Rendõrségnél rendszeresített
munkakörök átminõsítésének rendjét,”

(3) Az Rtv. 101. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
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[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendelettel álla-
pítsa meg]

„g) a rendõrségi adatok kezelésére jogosult szervek fel-
adatait, az adatok kezelésének és feldolgozásának techni-
kai szabályait, valamint a bûnüldözési adatok helyessége,
megbízhatósága és felhasználhatósága jelölésének mód-
ját,”

(4) Az Rtv. 101. §-ának (1) bekezdése a következõ
m) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendelettel álla-
pítsa meg]

„m) a kényszerítõ eszközök típusát, fajtáját.”

16. § Az Rtv. 104. §-ának helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való meg-
felelést szolgálja:

a) a személyek határátlépésére irányadó szabályok kö-
zösségi kódexének (Schengeni határellenõrzési kódex)
létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK eu-
rópai parlament és tanácsi rendelet 16. cikke,

b) a személyek határátlépésére irányadó szabályok kö-
zösségi kódexének (Schengeni határellenõrzési kódex)
létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK eu-
rópai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (4) bekezdése,

c) a gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására
szolgáló eljárás bevezetésérõl, valamint a 2007/2004/EK
tanácsi rendeletnek ezen eljárás tekintetében történõ mó-
dosításáról és a kiküldött határõrök feladatai és hatáskörei
szabályozásáról szóló, 2007. július 11-i 863/2007/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet által módosított, az
Európai Unió Tagállamai Külsõ Határain Való Operatív
Együttmûködési Igazgatásért Felelõs Európai Ügynökség
felállításáról szóló, 2004. október 26-i 2007/2004/EK ta-
nácsi rendelet 10. cikk (2) bekezdése,

d) az Európai Unió Tagállamai Külsõ Határain Való
Operatív Együttmûködési Igazgatásért Felelõs Európai
Ügynökség felállításáról szóló, 2004. október 26-i
2007/2004/EK tanácsi rendelet 11. cikke,

e) a fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok
közlésére vonatkozó kötelezettségérõl szóló, 2004. április
29-i 2004/82/EK tanácsi irányelv 3. cikke és a 6. cikk
(1) bekezdése,

f) a személyek határátlépésére irányadó szabályok kö-
zösségi kódexének (Schengeni határellenõrzési kódex)
létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet,

g) a gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására
szolgáló eljárás bevezetésérõl, valamint a 2007/2004/EK
tanácsi rendeletnek ezen eljárás tekintetében történõ mó-
dosításáról és a kiküldött határõrök feladatai és hatáskörei
szabályozásáról szóló, 2007. július 11-i 863/2007/EK
európai parlament és tanácsi rendelet 6. cikk (8) bekezdé-
se, valamint e rendelet által módosított, az Európai Unió

Tagállamai Külsõ Határain Való Operatív Együttmûködé-
si Igazgatásért Felelõs Európai Ügynökség felállításáról
szóló, 2004. október 26-i 2007/2004/EK tanácsi rendelet
10. cikk (8) bekezdése,

h) a személyek határátlépésére irányadó szabályok kö-
zösségi kódexének (Schengeni határellenõrzési kódex)
létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 9. pontja,

i) a személyek határátlépésére irányadó szabályok kö-
zösségi kódexének (Schengeni határellenõrzési kódex)
létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 10. pontja,

j) a személyek határátlépésére irányadó szabályok kö-
zösségi kódexének (Schengeni határellenõrzési kódex)
létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 11. pontja.”

17. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt
kivétellel – 2007. december 31-én lép hatályba, és hatályát
veszti a hatálybalépését követõ harmincötödik napon.

(2) 2008. január 1-jén lép hatályba e törvény 1–16. §-a,
17. §-ának (4), (7)–(9) bekezdése, 18–20. §-a.

(3) 2008. január 2-án lép hatályba e törvény 17. §-ának
(6) bekezdése.

(4) Hatályát veszti az Rtv. 36. §-a és az azt megelõzõ al-
cím, 36/A. §-a, valamint 53. §-ának (3) bekezdésben a „tö-
megoszlatás,” szövegrész.

(5) Nem lép hatályba a Rendõrségrõl szóló 1994. évi
XXXIV. törvény módosításáról szóló 2007. évi XC. tör-
vény

a) 11. §-a,
b) 14. §-a,
c) 19. §-ának (2) bekezdése,
d) 20. § (3) bekezdésében a „81. §-ának (1) bekezdésé-

ben az „a határforgalmi adatokat tartalmazó nyilvántartá-
sokból,” szövegrész, 86. §-a (2) bekezdésének e) pontja,”
szövegrész,

e) 22. §-a (1) bekezdésének a) pontjában
ea) a „24. §-ának (4) bekezdésében a „rend-

õrkapitányság” szövegrész helyébe a „rendõri szerv” szö-
veg,” szövegrész,

eb) a „76. §-ának (2) bekezdésében az „és a Belügymi-
nisztérium kijelölt szerve” szövegrész helyébe az „és a mi-
niszter által, rendeletben kijelölt szerv” szöveg,” szöveg-
rész,

f) 31. §-a.

(6) Az Rtv. 92. §-ában a „IV. fejezetében” szövegrész
helyébe a „IV., V. és VI. fejezetében” szöveg lép.

(7) Az Rtv.
a) 11. §-ának (1) bekezdésében a „belsõ rendet” szö-

vegrész helyébe a „közrendet” szöveg,
b) 58. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az „az alkot-

mányos rend erõszakos megváltoztatására irányuló bûn-
cselekmény (Btk. 139. §)” szövegrész helyébe az „az al-
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kotmányos rend erõszakos megváltoztatására irányuló
bûncselekmény (Btk. 139. §), a lázadás (Btk. 140. §), vala-
mint a rombolás (Btk. 142. §)” szöveg
lép.

(8) E törvény hatálybalépését követõ harmincadik na-
pon hatályát veszti a Rendõrségrõl szóló 1994. évi
XXXIV. törvény módosításáról szóló 2007. évi XC. tör-
vény 1–10. §-a, 12–13. §-a, 15–19. §-a, 21. §-a,
23–27. §-a.

(9) Hatályát veszti
a) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi

CXXV. törvény 89. §-a,
b) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

törvény módosításáról szóló 1996. évi LXXXIII. törvény
64. §-ának (4) bekezdése,

c) a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény 221. §-ának (2) bekezdése,

d) a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetésérõl
szóló 1997. évi CXLVI. törvény 62. §-a és az azt megelõzõ
alcím,

e) a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
605. §-ának (8) és (11) bekezdése,

f) a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ
egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez
kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi
LXXV. törvény IV. Fejezete, 37–45. §-a, 61. §-ának
(6)–(8) bekezdése, 68–73. §-a,

g) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szerve-
zetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos bal-
esetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. tör-
vény 58. §-ának a) pontja,

h) egyes törvényi rendelkezések hatályba léptetésérõl,
módosításáról, illetve hatályon kívül helyezésérõl szóló
2000. évi X. törvény,

i) a büntetõeljárásban részt vevõk, az igazságszolgálta-
tást segítõk Védelmi Programjáról szóló 2001. évi
LXXXV. törvény 43. §-a,

j) a bûnüldözõ szervek nemzetközi együttmûködésérõl
szóló 2002. évi LIV. törvény 44. §-a,

k) a fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggõ
egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi I. törvény
Második fejezete,

l) az Európai Unióról szóló Szerzõdés K.3. cikkén ala-
puló, az Európai Rendõrségi Hivatal létrehozásáról szóló,
1995. július 26-án kelt Egyezmény (Europol Egyezmény)
és Jegyzõkönyveinek kihirdetésérõl, valamint a Rendõr-
ségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról
szóló 2006. évi XIV. törvény 13. §-a.

Módosuló jogszabályok

18. § (1) A személy- és tárgykörözésrõl szóló 2001. évi
XVIII. törvény 12. §-a (1) bekezdésének i) pontjában a

„kép- és hangfelvételt” szövegrész helyébe a „képfelvé-
telt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt” szöveg lép.

(2) A személy- és tárgykörözésrõl szóló 2001. évi
XVIII. törvény 12. §-a a következõ (6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) A Rendõrség a sértetti kör megállapítására, tanú
felkutatására, illetve a bûncselekmény tényállásának tisz-
tázása érdekében az (1) bekezdés d) pontjában meghatáro-
zott intézkedést is foganatosíthatja.”

(3) A személy- és tárgykörözésrõl szóló 2001. évi
XVIII. törvény a következõ 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § (1) A Rendõrség a más törvényben meghatáro-
zott eseteken kívül körözését rendelheti, illetve – eltûnt
személy esetén – rendeli el

a) a tartózkodási hely megállapítása érdekében annak
az ismeretlen helyen lévõ személynek, akinek eltûnését a
Rendõrségen bejelentették,

b) a személyazonosság megállapítása érdekében
ba) az ismeretlen, adatait közölni nem képes személy-

nek,
bb) az ismeretlen holttestnek, testrésznek.
(2) E törvény alkalmazásában, valamint a körözés elren-

delése szempontjából eltûntnek kell tekinteni az ismeret-
len helyen lévõ személyt, ha

a) az eltûnés körülményei, illetve az életvitelérõl, fog-
lalkozásáról, más személyi körülményeirõl rendelkezésre
álló adatok azt valószínûsítik, hogy eltûnése – kivéve a ter-
heltet és a bûncselekmény elkövetésével alaposan gyanú-
sítható ismeretlen személyt – bûncselekmény elkövetésé-
vel van összefüggésben;

b) cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes,
illetve egészségi állapota, kora vagy más ok miatt képtelen
magáról gondoskodni;

c) az életvitelére, személyi körülményeire, foglalkozá-
sára tekintettel az eltûnésére ésszerû magyarázat nem ad-
ható;

d) az eltûnés balesettel, természeti katasztrófával, ön-
gyilkossággal van összefüggésben.

(3) Az eltûnt személy körözését a Rendõrséghez tett be-
jelentést követõ huszonnégy órán belül el kell rendelni, ha
tartózkodási helye ez idõ alatt nem válik ismertté.”

19. § (1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a ma-
gánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény 5. §-a a következõ (2) bekezdéssel egé-
szül ki, és a jelenlegi (2)–(4) bekezdés számozása
(3)–(5) bekezdésre módosul:

„(2) Az (1) bekezdésben említett hatósági engedély nél-
kül személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomo-
zói tevékenységre egyéni vállalkozói igazolványt kiadni,
társasvállalkozást a cégnyilvántartásba bejegyezni, továb-
bá e tevékenységeket folytatni nem lehet.”

(2) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a ma-
gánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény e törvény 19. §-ának (1) bekezdésével
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átszámozott 5. §-ának (3) bekezdésében az „A (2) bekez-
dés” szövegrész helyébe az „A (3) bekezdés” szöveg lép.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

20. § E törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) a személyek határátlépésére irányadó szabályok kö-
zösségi kódexének (Schengeni határellenõrzési kódex)
létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (4) bekez-
dése,

b) a gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására
szolgáló eljárás bevezetésérõl, valamint a 2007/2004/EK
tanácsi rendeletnek ezen eljárás tekintetében történõ mó-
dosításáról és a kiküldött határõrök feladatai és hatáskörei
szabályozásáról szóló, 2007. július 11-i 863/2007/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet által módosított, az
Európai Unió Tagállamai Külsõ Határain Való Operatív
Együttmûködési Igazgatásért Felelõs Európai Ügynökség
felállításáról szóló, 2004. október 26-i, 2007/2004/EK
tanácsi rendelet 10. cikk (2) bekezdése,

c) az Európai Unió Tagállamai Külsõ Határain Való
Operatív Együttmûködési Igazgatásért Felelõs Európai
Ügynökség felállításáról szóló, 2004. október 26-i
2007/2004/EK tanácsi rendelet 11. cikke,

d) a fuvarozóknak az utasokkal kapcsolatos adatok
közlésére vonatkozó kötelezettségérõl szóló, 2004. április
29-i 2004/82/EK tanácsi irányelv 3. cikke és a 6. cikk
(1) bekezdése,

e) a személyek határátlépésére irányadó szabályok kö-
zösségi kódexének (Schengeni határellenõrzési kódex)
létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet,

f) a gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására
szolgáló eljárás bevezetésérõl, valamint a 2007/2004/EK ta-
nácsi rendeletnek ezen eljárás tekintetében történõ módosítá-
sáról és a kiküldött határõrök feladatai és hatáskörei szabá-
lyozásáról szóló, 2007. július 11-i 863/2007/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (8) bekezdése,

g) a gyorsreagálású határvédelmi csapatok felállítására
szolgáló eljárás bevezetésérõl, valamint a 2007/2004/EK
tanácsi rendeletnek ezen eljárás tekintetében történõ mó-
dosításáról és a kiküldött határõrök feladatai és hatáskörei
szabályozásáról szóló, 2007. július 11-i 863/2007/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet által módosított, az
Európai Unió Tagállamai Külsõ Határain Való Operatív
Együttmûködési Igazgatásért Felelõs Európai Ügynökség
felállításáról szóló, 2004. október 26-i, 2007/2004/EK
tanácsi rendelet 10. cikk (8) bekezdése.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2007. évi CLXXII.
törvény

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény,
valamint az országos népszavazásról

és népi kezdeményezésrõl szóló
1998. évi III. törvény módosításáról*

1. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 10. § (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A két vagy több szavazókörrel rendelkezõ települé-
sen a helyi választási iroda vezetõje kijelöli azt a szavazó-
kört, ahol azok a választópolgárok szavazhatnak, akiknek
lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értel-
mében csak az adott település megnevezését tartalmazza,
illetõleg akik igazolással rendelkeznek. Ha a településen
két vagy több választókerület van, a helyi választási iroda
vezetõje az általa kisorsolt választókerületbe tartozó sza-
vazókört jelöl ki. A szavazókör kijelölésérõl szóló döntést
a választás kitûzését követõ 5. napig az Országos Válasz-
tási Bizottság internetes honlapján és a helyben szokásos
módon közzé kell tenni.”

2. § A Ve. 27. § (4) bekezdésének elsõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Ha a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság tag-
jainak száma kevesebb mint öt, illetõleg az igazolással
szavazás lebonyolítására kijelölt szavazatszámláló bizott-
ság tagjainak száma kevesebb mint hét, a helyi választási
iroda vezetõje a póttagok vagy más szavazatszámláló bi-
zottság tagjai közül a bizottságot kiegészíti.”

3. § A Ve. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„30. § A szavazatszámláló bizottság legalább öt tagból

áll. Az igazolással szavazás lebonyolítására kijelölt szava-
zatszámláló bizottság legalább hét tagból áll.”

4. § A Ve. 61. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának
lehetõvé tétele érdekében – kérésére – a szavazatszámláló
bizottság legalább két tagja, a szavazatszámláló bizottság
illetékességi területén belül, mozgóurnával felkeresi és
amennyiben igazolással kíván szavazni, a névjegyzékbe
felveszi. A mozgóurnát a választópolgár írásban kérheti a
helyi választási iroda vezetõjétõl, illetõleg a szavazás nap-
ján a szavazatszámláló bizottságtól. A mozgóurnás sza-
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vazás lebonyolítására a választópolgár lakóhelye szerinti
szavazatszámláló bizottság, igazolással szavazó választó-
polgár esetében – a település egészére kiterjedõ illeté-
kességgel – a 10. § (2) bekezdése szerint kijelölt szavazat-
számláló bizottság illetékes. A mozgásában gátolt és iga-
zolással szavazó választópolgár névjegyzékbe vételét a
10. § (2) bekezdése szerint kijelölt szavazatszámláló bi-
zottság utólag ellenõrzi.”

5. § A Ve. 66. §-a helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:

„66. § (1) A szavazóhelyiségben az a választópolgár
szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel.

(2) A szavazatszámláló bizottság – a személyazonosság
és a lakcím megállapítására alkalmas igazolvány alapján –
megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát és azt,
hogy szerepel-e a névjegyzékben.

(3) A névjegyzékbe a szavazatszámláló bizottság nem
vehet fel választópolgárt. Az igazolással szavazásra kije-
lölt szavazatszámláló bizottság felveszi a névjegyzékbe
azt a választópolgárt, aki a településre szóló igazolással
rendelkezik.

(4) A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a vá-
lasztópolgárt, aki

a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét megfele-
lõen igazolni,

b) nem szerepel a névjegyzékben és
ba) nem rendelkezik igazolással,
bb) rendelkezik igazolással, de nem az igazolással sza-

vazásra kijelölt szavazatszámláló bizottságtól kéri név-
jegyzékbe vételét.

(5) Azokról a választópolgárokról, akiknek a névjegy-
zékbe vételét visszautasították a szavazatszámláló bizott-
ság jegyzéket vezet.”

6. § (1) A Ve. 89. § (1)–(5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakcímé-
tõl távol, de Magyarország területén tartózkodik, a lakcí-
me szerint illetékes helyi választási iroda vezetõjétõl kért
igazolással azon település helyi választási irodájának ve-
zetõjétõl – vagy a szavazás napján szavazatszámláló bi-
zottságától – kérheti a névjegyzékbe való felvételét, ahol a
szavazás napján tartózkodik. Az igazolás alapján a válasz-
tópolgár azon a magyarországi településen szavazhat, ahol
tartózkodik. Az igazoláskérés célja nem lehet a választás
eredményének a joggal való visszaélést megvalósító befo-
lyásolása.

(2) Igazolást legkésõbb az elsõ fordulót megelõzõ má-
sodik napig lehet kiadni. Igazolást személyesen vagy meg-
hatalmazott útján lehet kérni. Az igazolás ajánlott levélben
is kérhetõ, feltéve, hogy az az illetékes helyi választási iro-
dához legkésõbb az elsõ fordulót megelõzõ 5. napon meg-
érkezik. A levélben kért igazolást a választópolgár számá-
ra az általa megjelölt magyarországi címre tértivevénnyel
kell megküldeni.

(3) Az igazolás kiadásához az igazolást kérõ a nevét,
személyi azonosítóját, lakcímét, annak a településnek a
nevét, ahol a szavazás napján tartózkodik, továbbá azt kö-
teles közölni, hogy az igazolást az elsõ, a második vagy
mindkét fordulóra kéri.

(4) A helyi választási iroda vezetõje az igazolásban fel-
tünteti a választópolgár nevét, személyi azonosítóját, lak-
címét, a lakcíme szerinti választókerület megjelölését, a
települést, ahol a választópolgár szavazni kíván, a válasz-
tókerület megjelölését, továbbá az igazolással szavazásra
kijelölt szavazóhelyiség címét.

(5) Az igazolás kiadásakor a lakcím szerint illetékes he-
lyi választási iroda vezetõje a választópolgárt külön nyil-
vántartásba veszi, egyidejûleg törli a névjegyzékbõl, to-
vábbá feltünteti a névjegyzéken – ha az igazolás csak az
elsõ fordulóra szól, a második forduló névjegyzékén is –
annak a településnek és választókerületnek a megjelölését,
ahova az igazolás szól, és a külön névjegyzéket a (6) be-
kezdésben meghatározott határidõ leteltét követõen meg-
küldi az Országos Választási Iroda részére. Az igazolás át-
vételét a választópolgár, illetõleg e célra szóló meghatal-
mazás alapján az általa megbízott személy az aláírásával
elismeri.”

(2) A Ve. 89. §-a a következõ (6)–(13) bekezdésekkel
egészül ki:

„(6) A választás elsõ fordulóját megelõzõ harmadik na-
pig a helyi választási iroda vezetõje – a kiadott igazolás be-
vonásával egyidejûleg – kérelmére visszaveszi a névjegy-
zékbe azt, akit igazolás kiadása miatt törölt onnan. A vá-
lasztópolgár a lakóhelye szerinti névjegyzékbe történõ
visszavételét egy alkalommal kérheti.

(7) Az igazolás, valamint a személyazonosság és lakcím
igazolására alkalmas igazolvány alapján a tartózkodási
hely szerint illetékes helyi választási iroda vezetõje vagy
az igazolással szavazásra kijelölt szavazatszámláló bizott-
ság a választópolgárt felveszi a névjegyzékbe, továbbá kü-
lön nyilvántartásba veszi. Az igazolást a választópolgártól
– a (8) bekezdésben foglalt eset kivételével – be kell vonni,
és azt, valamint a külön nyilvántartást a választási iratok
között meg kell õrizni.

(8) Ha az igazolás mindkét választási fordulóra szól, a
választás elsõ fordulójában a helyi választási iroda vezetõ-
je, illetõleg az igazolással szavazásra kijelölt szavazat-
számláló bizottság az igazoláson feltünteti a választópol-
gár névjegyzékbe vételének tényét, és az igazolást lebé-
lyegzi. A mindkét választási fordulóra szóló igazolást az
elsõ fordulóban a választópolgár részére vissza kell adni.

(9) A választás második fordulójában az a választópol-
gár, aki az elsõ (vagy mindkét) fordulóra igazolást kapott,
csak akkor vehetõ fel a névjegyzékbe és szavazhat, ha a
választás elsõ fordulója érvénytelen vagy eredménytelen
volt abban a választókerületben, ahova az igazolás szólt. A
választás érvényességét és eredményességét az egyéni vá-
lasztókerületi és a területi listás választás tekintetében
külön-külön kell vizsgálni.
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(10) A választás második fordulójában az a választópol-
gár, aki kizárólag a választás második fordulójára kapott
igazolást, csak akkor vehetõ fel a névjegyzékbe és szavaz-
hat, ha a lakóhelye szerinti választókerületben a választás
elsõ fordulója érvénytelen vagy eredménytelen volt. A vá-
lasztás érvényességét és eredményességét az egyéni vá-
lasztókerületi és a területi listás választás tekintetében kü-
lön-külön kell vizsgálni.

(11) Az Országos Választási Iroda a választás második
fordulóját megelõzõen a helyi választási irodák vezetõit
tájékoztatja arról, hogy a választás elsõ fordulója mely vá-
lasztókerületekben volt érvényes és eredményes. Ezt az in-
formációt a helyi választási iroda vezetõje a szavazatszám-
láló bizottságok rendelkezésére bocsátja.

(12) Az (5) bekezdésben foglalt külön nyilvántartás or-
szágosan összesített adatait aszerinti bontásban, hogy az
igazolást

a) mely választókerületben, valamint
b) mely választókerületre

kérték, az Országos Választási Iroda a választás elsõ for-
dulóját megelõzõen nyilvánosságra hozza, valamint tele-
pülésenkénti bontásban bárki számára hozzáférhetõvé te-
szi.

(13) A tartózkodási hely szerint illetékes helyi választá-
si iroda vezetõje a választási eredmény megállapítását kö-
vetõ nap 24.00 óráig – a személyes adatok kivételével – a
helyben szokásos módon közzéteszi a választói névjegy-
zék azon adatait, amelyek alapján egyértelmûen megálla-
pítható, hogy az adott választókerületben hányan szavaz-
tak igazolással.”

7. § A Ve. 99/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„99/A. § Az I–X. fejezet, valamint a 89. § (1)–(7) bekez-
dése és a 93. § rendelkezéseit az Európai Parlament tagjai-
nak választásán a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell
megfelelõen alkalmazni azzal, hogy az országos közszol-
gálati mûsorszolgáltatóknak a listát állító jelölõ szerveze-
tek politikai hirdetéseit legalább háromszor kell ingyene-
sen közölniük.”

8. § A Ve. 116. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„116. § Az I–X. fejezet, valamint a 89. § (1)–(7) bekez-
dése, a 99/O. § rendelkezéseit az országos népszavazáson
a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

9. § Az országos népszavazásról és népi kezdeménye-
zésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.)
8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) Az eredményes ügydöntõ népszavazással hozott dön-
tés az Országgyûlésre a népszavazás megtartásától – ha a
népszavazás törvényalkotási kötelezettséget keletkeztet, a
törvény megalkotásától – számított három évig kötelezõ. Az
Országgyûlés köteles a népszavazás döntésének haladéktala-
nul eleget tenni.”

10. § Az Nsztv. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az Országos Választási Bizottság az Alkotmány-
ban, valamint a 10. § a)–d) pontjaiban foglalt követelmé-
nyek teljesítését megvizsgálja, és ennek alapján dönt a
konkrét kérdés hitelesítésérõl. Az Országos Választási Bi-
zottság elnöke a hitelesítés eredményérõl haladéktalanul
tájékoztatja az Országgyûlés elnökét.”

11. § Az Nsztv. 10. §-a a következõ új d) ponttal egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi d) pont megjelölése e) pontra
változik:

[Az Országos Választási Bizottság megtagadja az alá-
írásgyûjtõ ív hitelesítését, ha]

„d) ugyanazon tartalmú kérdésben három éven belül
eredményes országos népszavazást tartottak,”

12. § A Ve. 9. melléklete helyébe e törvény melléklete
lép.

13. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ harmadik
napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon ha-
tályát veszti.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Ve. 127. § (2) bekezdése, 151. §-a és 151. §-t meg-
elõzõ alcíme, 155. §-t megelõzõ alcíme, 155–159. §-a,
161–162. §-a, 165. §-a, 168. §-a; az Nsztv. 21. § (2) bekez-
dése, és 22–23. §-a; a helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. tör-
vény, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény módosításáról szóló 1998. évi XXIX. törvény;
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint
az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl
szóló 1998. évi III. törvény módosításáról szóló 2000. évi
XXII. törvény; a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény módosításáról szóló 2005. évi LXXXI. törvény
1–61. §-a, 63. § (2) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja.

(3) 2010. január elsején a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény módosításáról szóló 2005. évi
LXXXI. törvény hatályát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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Melléklet a 2007. évi CLXXII. törvényhez

„9. számú melléklet az 1997. évi C. törvényhez

(Népszavazás szavazólapjának mintája.)

SZAVAZÓLAP

Országos/helyi népszavazás

......... (év) .................................. (hónap) .......... (nap)

................................................. (helyi népszavazás esetén a település neve)

Érvényesen szavazni csak egy válaszra lehet!

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

(kérdés helye)

IGEN NEM

O O

A válaszra szavazni a válasz alatti körben elhelyezett egymást metszõ két vonallal lehet, például: ���� ”
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2007. évi CLXXIII.
törvény

a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló
2000. évi CXXVIII. törvény módosításáról*

1. § A közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló
2000. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kpt.) 1. §-a
(1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[E törvény rendelkezéseit a Magyar Köztársaság terüle-
tén]

„a) magyar hatóság által kiállított, vagy annak alapján
külföldi hatóság által kiadott jármûvezetésre jogosító ok-
mánnyal (a továbbiakban: vezetõi engedéllyel) rendelke-
zõ, illetve”
[személy által – a vezetõi engedéllyel vezethetõ jármûvek-
kel elkövetett – a közúti közlekedéssel összefüggõ bûncse-
lekmény és a közúti közlekedés biztonságát fokozottan ve-
szélyeztetõ szabálysértés esetén (a továbbiakban együtt:
szabályszegés) kell alkalmazni.]

2. § A Kpt. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A szabálysértési ügyben eljáró hatóság és a fegyel-
mi hatóság által hozott határozatban, helyszíni bírság ese-
tén az elismervényben tájékoztatni kell az elkövetõt az el-
bírált cselekményhez – jogszabály által – rendelt pontok
számáról. A határozat megváltoztatása, illetve téves tájé-
koztatás miatt az elsõ fokon eljárt hatóság, helyszíni bírság
kiszabása esetén a helyszíni bírságot kiszabó hatóság érte-
síti az elkövetõt a jogszabály által a szabályszegéshez ren-
delt pontszámról.”

3. § A Kpt. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az 1. § (1) bekezdése alapján a szabályszegé-

sekhez rendelhetõ pontok száma:
a) gondatlan bûncselekmény elkövetése esetén 6,
b) szándékos bûncselekmény elkövetése esetén 9,
c) szabálysértés elkövetése esetén 1–5 pont.
(2) A pontrendszer hatálya alá tartozó több szabálysze-

gés egy eljárásban történõ elbírálása esetén az elbírált
a) bûncselekmények közül a legmagasabb pontszám-

mal járó bûncselekményhez rendelt pontszámot 4 ponttal
kell növelni,

b) szabálysértések esetén a legmagasabb pontszámmal
járó szabálysértéshez rendelt pontszámot a kisebb súlyú
szabálysértéshez rendelt pontszám felével kell megemelni,
de az nem érheti el – az 1 ponttal járó szabálysértés kivéte-
lével – az egyes szabálysértésekre megállapított pontszá-
mok felsõ határának együttes tartamát.

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. december 17-i ülésnapján fogadta el.

(3) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti számításnál töre-
dék pontszám kerül megállapításra, akkor a pontszámot
felfelé kell kerekíteni.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a szabály-
szegés tárgyi súlyát és gyakoriságát figyelembe véve

a) e törvény melléklete határozza meg a pontrendszer
hatálya alá tartozó egyes bûncselekményeket és azokhoz
rendelt pontok számát,

b) kormányrendelet határozza meg a pontrendszer ha-
tálya alá tartozó egyes szabálysértéseket és azokhoz ren-
delt pontok számát.

(5) A pontrendszer hatálya alá tartozó szabályszegések-
nél a (6) bekezdésben foglalt kivétellel, a szabályszegés el-
követése idején hatályban lévõ jogszabály által rendelt
pontszámot kell alkalmazni.

(6) Ha a szabályszegés elbírálásakor hatályos új jogsza-
bály a szabályszegéshez nem rendel pontot, vagy alacso-
nyabb pontszámot rendel, akkor az új jogszabályt kell al-
kalmazni.”

4. § A Kpt. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) Ha a jármûvezetõ nyilvántartott pontjainak szá-

ma elérte vagy meghaladta a 18-at, a Nyilvántartó három
napon belül értesíti az illetékes körzetközponti feladatokat
ellátó települési önkormányzat jegyzõjét (a továbbiakban:
közlekedési igazgatási hatóság), amely ennek alapján a
jármûvezetõ vezetõi engedélyét határozattal, nyolc napon
belül visszavonja.

(2) Az (1) bekezdés alapján hozott határozat jogerõre
emelkedésekor nyilvántartott pontokat a közlekedési igaz-
gatási hatóság törli.”

5. § A Kpt. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„9. § (1) A jármûvezetõ nyilvántartott pontjainak szá-
mát utánképzésen való önkéntes részvétellel csökkentheti.
Az utánképzés igazolásakor nyilvántartott pontok számát
12 pontig 9 ponttal, 13–17 pont között 6 ponttal kell csök-
kenteni.”

6. § A Kpt. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben

határozza meg a 4. § (1) bekezdésének c) pontjában meg-
határozott ponthatárok között – a szabálysértés tárgyi sú-
lyát és gyakoriságát figyelembe véve – a pontrendszer ha-
tálya alá tartozó szabálysértéseket és a hozzá rendelt pon-
tok számát, valamint a pontrendszer alkalmazásának rész-
letes szabályait.”

7. § A Kpt. 1. számú melléklete helyébe e törvény mel-
léklete lép.
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8. § (1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló
1999. évi LXXXIV. törvény 5. §-a (a továbbiakban:
Kknyt.) (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A külön jogszabályban meghatározott körzetközponti
feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzõje:]

„e) átvezeti a nyilvántartáson az a)–c), i) és j) pontok-
ban megjelölt adatokat, illetve adatváltozásokat;”

(2) A Kknyt. 5. §-a (1) bekezdésének j) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A külön jogszabályban meghatározott körzetközponti
feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzõje:]

„j) a vezetõi engedélyt – ha a jármûvezetõ nyilván-
tartott pontjainak száma a nyilvántartó értesítése szerint
elérte vagy meghaladta a 18-at – az értesítéstõl számított
nyolc napon belül határozattal visszavonja, és a hatá-
rozat jogerõre emelkedésekor nyilvántartott pontokat
törli.”

(3) A Kknyt. 16. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A nyilvántartásból]
„b) egyedi adatszolgáltatás a körzetközponti jegy-

zõtõl”
[igényelhetõ.]

9. § (1) Ez a törvény 2008. január 1-jén lép hatályba, és
2008. január 31-én hatályát veszti.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Kpt.
3. §-ának (3) bekezdésében szereplõ „(a továbbiakban:
nyilvántartó szerv)” szövegrész, 11. §-ának (2) bekezdése,
valamint a 2. számú melléklete hatályát veszti.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg

a) a Kpt. 6. §-a (1) bekezdésében a „legfeljebb két
évig” szövegrész helyébe a „legfeljebb három évig” szö-
veg, 6. §-a (2) bekezdésében a „14-et elérte” szövegrész
helyébe a „12-t elérte” szöveg, 8. §-ának (1) bekezdésében
a „7. § alapján” szövegrész helyébe a „7. § (1) bekezdése
alapján” szöveg,

b) a Kknyt. 15/A. §-ának (1) bekezdésében „az 5. §
(1) bekezdésének h) pontjában” szövegrész helyébe
„az 5. § (1) bekezdésének h) és j) pontjában” szöveg,
15/A. §-ának (2) bekezdésében „az 5. § (1) bekezdésének
h) pontja” szövegrész helyébe „az 5. § (1) bekezdésének
h) és j) pontja” szöveg

lép.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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Melléklet a 2007. évi CLXXIII. törvényhez

„1. számú melléklet a 2000. évi CXXVIII. törvényhez

A pontrendszer hatálya alá tartozó
bûncselekmények

Kódszám Tényállás Pontszám

01 Segítségnyújtás elmulasztása (közúti közlekedés körében) [Btk. 172. §] 9

02 Közúti veszélyeztetés [Btk. 186. §] 9

03 Közúti baleset okozása [Btk. 187. §] 6

04 Jármûvezetés ittas vagy bódult állapotban [Btk. 188. §] 9

05 Jármûvezetés tiltott átengedése [Btk. 189. §] 9

06 Cserbenhagyás [Btk. 190. §] 9

”



A Kormány rendeletei

A Kormány
351/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások
emelésérõl

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az
Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt
feladatkörében a következõket rendeli el:

1. §

(1) 2008. január 1-jétõl a 2008. január 1-je elõtti idõ-
ponttól megállapított és a nyugdíjfolyósító szervek, vala-
mint a Magyar Államkincstár igazgatóságai által folyósí-
tott nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások havi össze-
ge a (2)–(4) bekezdésekben foglaltak szerint emelkedik.

(2) 5 százalékkal kell emelni
a) az átmeneti járadék összegét,
b) a havi 85 500 forintot el nem érõ egészségkárosodási

járadék összegét azzal, hogy az egészségkárosodási jára-
dék havi összege az emeléssel együttesen sem haladhatja
meg a havi 85 500 forintot.

(3) A vakok személyi járadékát havi 15 020 forintra kell
emelni.

(4) A nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások közül
a) a rokkantsági járadék összegét havi 1550 forinttal,
b) a rendszeres szociális járadék összegét a 62. életévü-

ket 2008. december 31-ig betöltõ személyek esetében havi
1460 forinttal, egyéb esetekben havi 1260 forinttal,

c) a központi szociális segély összegét havi 1460 fo-
rinttal
kell emelni.

2. §

2008. január 1-jétõl a házastársi pótlék és a házas-
társi pótlékhoz járó kiegészítés havi együttes összege
19 970 forint, a házastárs után járó jövedelempótlék havi
összege 13 860 forint.

3. §

Az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedé-
sekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel össze-
függésben járó emelés összegét, továbbá az egyes nyugdí-
jak felülvizsgálatáról, illetõleg egyes nyugdíjkiegészíté-

sek megszüntetésérõl szóló 1991. évi XII. törvény alapján
megszüntetett nyugdíj-kiegészítés helyébe lépett pótlék
összegét 2008. január 1-jétõl önállóan 5 százalékkal kell
növelni.

4. §

A 2007. december 31-ét követõ idõponttól megállapí-
tásra kerülõ

a) rokkantsági járadék összege havi 32 610 forint,
b) rendszeres szociális járadék összege havi 26 420 fo-

rint.

5. §

Azt a személyt, aki több nyugdíjszerû rendszeres szo-
ciális ellátásban részesül, az e rendeletben meghatározott
emelések ellátásonként külön-külön is megilletik.

6. §

(1) Az 1. § (2) és (4) bekezdése szerint megemelt nyug-
díjszerû rendszeres szociális ellátások fedezetét a központi
költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alapnak megtéríti.

(2) Az összegek átutalásának, illetõleg elszámolásának
módjáról és idõpontjáról a Pénzügyminisztérium, az
Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, valamint a Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztérium megállapodást köt.

7. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. A ja-
nuár hónapra járó ellátást az érintettek számára már emelt
összegben kell folyósítani.

(2) A (3) bekezdés 2008. január 2-án hatályát veszti. Ez
a rendelkezés 2008. január 3-án hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a nemzeti
helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl szóló
173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 2. §-a (1) bekezdésének da) és dc) alpontjában, vala-
mint 4. §-a (1) bekezdésének elsõ mondatában a „129 300
Ft-ot” szövegrész helyébe a „135 800 Ft-ot”,

b) 4. §-a (1) bekezdésének második mondatában a
„129 300 Ft” szövegrész helyébe a „135 800 Ft”,

c) 4. §-a (2) bekezdésében a „64 650 Ft-ot” szövegrész
helyébe a „67 900 Ft-ot”
szövegrész lép.

(4) Az e rendelet hatálybalépése elõtt megállapított
nemzeti helytállásért elnevezésû pótlékot a (3) bekezdés
szerint módosított összeghatárok alapulvételével meg kell
emelni. Az emelést – a nyugdíjak korrekciós célú emelésé-
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rõl szóló 2005. évi CLXXIII. törvény 6. §-a (2) bekezdésé-
nek alkalmazásával – a nyugellátások, valamint a nyugdíj-
szerû rendszeres szociális ellátások 2008. január 1-jétõl
megemelt összegeinek figyelembevételével kell végre-
hajtani.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
352/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a nyugellátások és a baleseti járadék emelésérõl

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a társadalombiz-
tosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
(a továbbiakban: Tny.) 101. §-a (1) bekezdésének f) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §

(1) 2008. január 1-jétõl 5 százalékkal kell emelni a
2008. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított öreg-
ségi nyugdíjat (ideértve a bányásznyugdíjat, a korenged-
ményes nyugdíjat, az egyes mûvészeti tevékenységet foly-
tatók nyugdíját és a szolgálati nyugdíjat is), rokkantsági
nyugdíjat, baleseti rokkantsági nyugdíjat, özvegyi és szü-
lõi nyugdíjat, árvaellátást, valamint baleseti hozzátartozói
nyugellátásokat.

(2) Ha egy személy részére egyidejûleg több jogcímen
folyósítanak nyugellátást, akkor a nyugellátásokat kü-
lön-külön kell 5 százalékkal emelni.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerint kell emelni a mezõgaz-
dasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özve-
gyi járadékot, valamint a mezõgazdasági szakszövetkezeti
tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi és öz-
vegyi járadékát is.

(4) Az emelést a 2008. január havi ellátásnak
a) a nem társadalombiztosítási ellátás,
b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézke-

désekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel
összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállá-
sért elnevezésû pótlék,

c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetõleg
egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetésérõl szóló 1991.
évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíj-kiegészítés
helyébe lépõ pótlék
nélküli összegére kell végrehajtani.

2. §

Az özvegyi és a szülõi nyugdíj megosztása esetén a jo-
gosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével megál-
lapított emelés illeti meg.

3. §

Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény
alapján megállapított nyugellátásnál a magyar szerzõdõ
felet terhelõ nyugdíjrészt, illetve nyugdíjat az 1. § szerint
kell emelni.

4. §

(1) Azt az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíjat, amelyet átmeneti járadék, rendszeres szociális
járadék vagy baleseti járadék megszûnését követõ naptól
állapítottak meg, a megszüntetett ellátás megállapításának
idõpontját alapul véve kell az 1. §-ban foglaltak szerint
emelni. Ezt az emelt nyugellátást alapul véve kell a hozzá-
tartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátásokat is megál-
lapítani.

(2) Több nyugellátásra való jogosultságot érintõ válto-
zás esetén a változás idõpontjától kezdõdõen a saját jogú
és a hozzátartozói nyugellátások összegét az 1. §
(1)–(2) bekezdés rendelkezéseinek figyelembevételével
kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellá-
tás a változás napját megelõzõen is önállóan került volna
folyósításra.

5. §

(1) 2008. január 1-jétõl 5 százalékkal kell emelni a
2008. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított bal-
eseti járadékot.

(2) Azt a baleseti járadékot, amelyet a baleseti rokkant-
sági nyugdíj megszûnését követõ naptól állapítottak meg,
a megszüntetett ellátás megállapításának idõpontját alapul
véve kell az (1) bekezdésben foglaltak szerint emelni.

6. §

(1) A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosí-
tási Alapnak

a) a bányásznyugdíjak,
b) az egyes mûvészeti tevékenységeket folytatók öreg-

ségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm.
rendelet szerint az elõadómûvészek részére megállapított
öregségi nyugdíjak,
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c) a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkakép-
telenségi és özvegyi, valamint a mezõgazdasági szakszö-
vetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelen-
ségi és özvegyi járadéka,

d) a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszol-
gálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló
209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet szerint megállapított
öregségi nyugdíj, valamint közszolgálati járadék
emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összegek átutalására, illetõ-
leg elszámolásának módjára külön jogszabály rendelkezé-
sei az irányadók.

7. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 168/1997.
(X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 11. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § A 2007. december 31-ét követõ, de 2009. január
1-jét megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ öregségi
teljes nyugdíj legkisebb összege [Tny. 12. § (3) bekez-
dése] havi 28 500 forint.”

8. §

A TnyR. 23. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A 2007. december 31-ét követõ, de 2009. január
1-jét megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ rokkant-
sági nyugdíj legkisebb összege [Tny. 29. § (6) bekezdés] a
III. rokkantsági csoportban havi 28 500 forint, a II. rok-
kantsági csoportban havi 29 800 forint, az I. rokkantsági
csoportban havi 30 850 forint.”

9. §

A TnyR. 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A 2007. december 31-ét követõ, de 2009. január
1-jét megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ baleseti
rokkantsági nyugdíj legkisebb összege a III. rokkantsági
csoportban havi 28 600 forint, a II. rokkantsági csoportban
havi 30 000 forint, az I. rokkantsági csoportban havi
31 000 forint.”

10. §

A TnyR. 62. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, bal-
eseti özvegyi nyugdíj 2008. január 1-jétõl havi 63 560 fo-
rint összeghatárig folyósítható együtt.”

11. §

A TnyR. 64/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„64/D. § A 2007. december 31-ét követõ, de 2009. ja-
nuár 1-jét megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ
árvaellátás legkisebb összege [Tny. 56. § (4) bekezdése]
havi 24 250 forint.”

12. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. A ja-
nuár hónapra járó ellátást az érintettek számára már emelt
összegben kell folyósítani.

(2) E rendelet 7–11. §-a 2008. január 2-án hatályát vesz-
ti. Ez a rendelkezés 2008. január 3-án hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
353/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
és a falugondnoki szolgálat mûködésének

engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás
engedélyezésérõl szóló

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkot-
mány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt jogkörében el-
járva, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (1) bekezdésének
f)–g), n) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt
feladatkörében a következõket rendeli el:

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésé-
rõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló
188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Szmr.) 1/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1/B. § (1) A Kormány mûködést engedélyezõ szervnek
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a) a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskö-
rök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és
illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) mellékletében kijelölt települési, fõ-
városi kerületi önkormányzat jegyzõjét (a továbbiakban:
városi jegyzõ),

b) a szociális és gyámhivatalt (a továbbiakban: Hivatal),
c) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt (a továbbiak-

ban: FSZH)
jelöli ki.

(2) A Kormány szociális hatóságnak az Szt.
a) 90/A. §-ának alkalmazása során a Hivatalt,
b) 92/C. §-a (5) bekezdésének alkalmazása során a

Hivatalt és az FSZH-t
jelöli ki.

(3) A mûködési engedély kiadásáról elsõ fokon a fenn-
tartó kérelme alapján – a 2. § (3) bekezdésében foglaltak
kivételével –

a) szociális szolgáltató esetén a kérelemben megjelölt
elsõdleges ellátási terület szerint illetékes városi jegyzõ,

b) nappali ellátást nyújtó szociális intézmény esetén az
intézmény székhelye, illetõleg telephelye szerint illetékes
városi jegyzõ,

c) bentlakásos szociális intézmény esetén az intézmény
székhelye, illetõleg telephelye szerint illetékes Hivatal
dönt.

(4) A városi jegyzõ a feladat- és hatáskörét az R. mellék-
letében meghatározott illetékességi területén, a felsorolt
településekre kiterjedõen is ellátja. A városi jegyzõ e ren-
delet szerinti hatósági eljárásában a fellebbezés elbírálásá-
ra jogosult szerv és a felügyeleti szerv a Hivatal, és a Hiva-
tal látja el a városi jegyzõ szakmai irányítását.

(5) A (2) bekezdés a) pontja szerinti ügyekben a helyi
önkormányzat, illetve a társulás székhelye szerint illetékes
Hivatal, a (2) bekezdés b) pontja szerinti ügyekben az in-
tézmény székhelye, illetve telephelye szerint illetékes
Hivatal jár el. A Hivatal e rendelet szerinti hatósági eljárá-
sában a fellebbezés elbírálására jogosult szerv és a fel-
ügyeleti szerv az FSZH.”

2. §

Az Szmr. 2/A. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A szociális szolgáltató mûködési engedélye iránti kére-
lemhez csatolni kell]

„e) egyházi fenntartó esetén az egyház bírósági nyil-
vántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, egy hó-
napnál nem régebbi kivonatot, továbbá, ha a fenntartó az
egyház bírósági nyilvántartásba nem vett szervezeti egysé-
ge, a nyilvántartásba vett egyház, egyházi jogi személy
képviselõjének a nyilatkozatát a fenntartó nevérõl, székhe-
lyérõl és képviselõjének személyérõl, valamint arról, hogy
a fenntartó az általa képviselt egyház, egyházi jogi sze-

mély szervezeti egysége, és az egyház alapszabálya alap-
ján jogi személyiséggel rendelkezik,”

3. §

(1) Az Szmr. 2/D. §-ának (2) bekezdése a következõ
d) ponttal egészül ki:

[Ha a városi jegyzõ a szolgáltató mûködésével kapcso-
latban hiányosságot észlel]

„d) a 17. §-ban foglaltak szerint szociális igazgatási
bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki.”

(2) Az Szmr. 2/D. §-ának (4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a fenntartó a megjelölt határidõben nem intéz-
kedik a szabályszerû mûködés megteremtése érdekében, a
városi jegyzõ

a) a szolgáltató mûködési engedélyét visszavonja, és
kötelezi a fenntartót a szociális szolgáltatás abbahagyá-
sára,

b) a 17. §-ban foglaltak szerint bírságot szabhat ki.”

(3) Az Szmr. 2/D. §-a a következõ (6) bekezdéssel egé-
szül ki.

„(6) Az FSZH ellenõrizheti, hogy a szolgáltató mûködé-
se, tevékenysége megfelel-e a jogszabályokban és a mûkö-
dési engedélyben foglaltaknak. Az FSZH eljárására a
(2)–(5) bekezdésben foglaltakat kell megfelelõen alkal-
mazni. Az FSZH az ellenõrzésrõl és a megtett intézkedé-
sekrõl értesíti a mûködést engedélyezõ városi jegyzõt.”

4. §

Az Szmr. 3. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A nappali ellátást nyújtó szociális intézmény mûködési
engedélye iránti kérelemhez a fenntartónak csatolnia kell]

„f) egyházi fenntartó esetén az egyház bírósági nyil-
vántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, egy hó-
napnál nem régebbi kivonatot, továbbá, ha a fenntartó az
egyház bírósági nyilvántartásba nem vett szervezeti egysé-
ge, a nyilvántartásba vett egyház, egyházi jogi személy
képviselõjének a nyilatkozatát a fenntartó nevérõl, székhe-
lyérõl és képviselõjének személyérõl, valamint arról, hogy
a fenntartó az általa képviselt egyház, egyházi jogi sze-
mély szervezeti egysége, és az egyház alapszabálya alap-
ján jogi személyiséggel rendelkezik,”

5. §

Az Szmr. a következõ 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B. § (1) A bázis-szállás a mûködési engedély iránti

kérelem benyújtásának napjától mûködtethetõ. Ha a mû-
ködési engedély iránti kérelmet jogerõsen elutasítják, a bá-
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zis-szállást meg kell szüntetni, normatív állami hozzájáru-
lás a kérelem benyújtása és elutasítása közötti idõre nem
vehetõ igénybe.

(2) A bázis-szállás engedélyezése iránt benyújtott kére-
lemhez a fenntartónak a 3. § (1) bekezdésének a)–b), f) és
h)–j) pontja szerinti mellékleteket kell csatolnia.

(3) A bázis-szállás engedélyezése során
a) a 4. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti szerv szak-

hatóságként jár el,
b) az illetékes módszertani intézmény a szakmai prog-

ramot szakértõként véleményezi,
c) az illetékes diszpécserszolgálat a bázis-szállás szük-

ségességét szakértõként véleményezi.
(4) A Hivatal a bázis-szálláson helyszíni szemlét tart. A

Hivatal a (3) bekezdés b)–c) pontja szerinti szakértõi véle-
ményekhez kötve van.

(5) A bázis-szállással kapcsolatos ügyekben a Hivatal
és a szakhatóság ügyintézési határideje, a szakvélemény
elkészítésére rendelkezésre álló idõ, a hiánypótlásra bizto-
sítható idõ, valamint a fellebbezési határidõ három munka-
nap. Az ügyintézési határidõ legfeljebb három munkanap-
pal hosszabbítható meg. Elektronikus úton, illetve távköz-
lési eszköz útján is közölni kell, illetve meg kell küldeni a
döntést, a hiánypótlásra történõ felhívást, a szakhatóság
megkeresését, valamint a szakhatósági állásfoglalást és a
szakvéleményt.

(6) A bázis-szállás mûködési engedélye tartalmazza
a) a 3. § (7) bekezdésének a)–e) és g)–h) szerinti adatokat,
b) a bázis-szállás mûködésének kezdõ idõpontját.”

6. §

Az Szmr. 14. §-ának (6) bekezdése a következõ máso-
dik mondattal egészül ki:

„A bázis-szállás esetén az (1) és (3) bekezdés szerinti
rendszeres ellenõrzést nem kell lefolytatni.”

7. §

(1) Az Szmr. 15. §-ának (1) bekezdése a következõ
d) ponttal egészül ki:

[Ha a mûködést engedélyezõ szerv az intézmény mûkö-
désével kapcsolatban hiányosságot észlel,]

„d) a 17. §-ban foglaltak szerint bírságot szabhat ki.”

(2) Az Szmr. 15. §-ának (2) bekezdése a következõ
e) ponttal egészül ki:

[Ha az intézmény fenntartója a megjelölt határidõben
nem intézkedik a szabályszerû mûködés megteremtése ér-
dekében, úgy a mûködést engedélyezõ szerv]

„e) a 17. §-ban foglaltak szerint bírságot szabhat ki.”

(3) Az Szmr. 15. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a szociális intézmény fenntartója az ideiglenes
mûködési engedélyben elõírt feltételeknek eleget tesz, és
az intézmény mûködése egyéb tekintetben is megfelel a
jogszabályokban elõírt feltételeknek, a mûködést engedé-
lyezõ szerv határozatlan idejû mûködési engedélyt ad ki.”

(4) Az Szmr. 15. §-a a következõ (10) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(10) Az FSZH ellenõrizheti, hogy az intézmény mûkö-
dése, tevékenysége megfelel-e a jogszabályokban és a mû-
ködési engedélyben foglaltaknak. Az FSZH eljárására a
14. § (2) bekezdésében, valamint az (1)–(9) bekezdésben
foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni. Az FSZH az el-
lenõrzésrõl és a megtett intézkedésekrõl értesíti a mûkö-
dést engedélyezõ városi jegyzõt, illetve Hivatalt.”

8. §

(1) Az Szmr. 15/E. §-ának – a (2) bekezdéssel átszámo-
zott – (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

[Amennyiben az intézmény megszûnése miatt a mûködé-
si, illetve ideiglenes mûködési engedély visszavonásra ke-
rül, a Hivatal az elkülönített pénzösszeg fölött szabad ren-
delkezést engedélyez, feltéve, hogy]

„d) a fenntartónak nincs köztartozása.”

(2) Az Szmr. 15/E. §-a a következõ (2)–(4) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövegének jelölése
(1) bekezdésre változik:

„(2) Az elkülönített pénzösszeg Szt. 92/C. § (4) bekez-
dése szerinti mértéket meghaladó részének szabad felhasz-
nálását a Hivatal kérelemre engedélyezi, ha az (1) bekez-
dés szerinti feltételek fennállnak.

(3) Az (1)–(2) bekezdés alapján hozott határozat a
15/C. § (3) bekezdésének a)–e) pontja szerinti adatokat
tartalmazza.

(4) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 18/C. §-a (6) bekezdésének f) pontja szerinti fenntar-
tó esetén a 15/A–15/E. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a fenntartó az elkülönítést a kincs-
tárnál vezetett elkülönített számlán teljesíti.”

9. §

(1) Az Szmr. a 17. §-át megelõzõen a következõ alcím-
mel egészül ki:

„A szociális igazgatási bírság”

(2) Az Szmr. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„17. § (1) A mûködést engedélyezõ szerv bírságot szab-
hat ki

a) a fenntartóval, a jogsértés során a fenntartó nevében
eljáró személlyel, illetve az intézményvezetõvel szemben,
ha a fenntartó, illetve a szolgáltató, intézmény az ellátot-
taknak az Szt.-ben biztosított jogait megsérti, így különö-
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sen, ha a tájékoztatási kötelezettséget megszegik, az ellá-
tottat, az ellátotti érdekképviseleti szervet akadályozzák
jogai gyakorlásában, illetve abban, hogy a mûködést enge-
délyezõ szervhez, az ellátottjogi képviselõhöz vagy más
hatósághoz forduljon, vagy az intézményvezetõ, illetve a
fenntartó a panaszt határidõben nem vizsgálja ki,

b) a szociális szolgáltatást engedély nélkül nyújtó sze-
méllyel, szervezettel és az engedély nélkül nyújtott szociá-
lis szolgáltatással kapcsolatban a szervezet nevében – kü-
lönösen a szolgáltatás iránt érdeklõdõknél, illetve igénybe
vevõknél – eljáró személlyel szemben,

c) a fenntartóval és a fenntartó nevében eljárni jogosult
személlyel szemben, ha a fenntartó a 2/C. § (1) bekezdése,
illetve a 8. § (1)–(2) bekezdése szerinti esetekben nem kéri
a mûködési engedély módosítását, ismételt kiadását,

d) az intézményvezetõvel vagy – ha a feltételeket a
fenntartó nem biztosítja – a fenntartóval szemben, ha a
szolgáltató, intézmény nem nyújtja azokat a szolgáltatáso-
kat, amelyeket az engedélyezett szociális szolgáltatásra
vonatkozó jogszabályok alapján nyújtania kell,

e) az intézményvezetõvel szemben, ha az Szt. 94/B. §-a
szerinti megállapodás, annak módosítása vagy az intéz-
ményvezetõ által történõ megszüntetése jogszabályba üt-
közik,

f) a fenntartóval és az Szt. 94/D. §-a szerinti megállapo-
dás megkötése, módosítása, illetve megszüntetése során a
fenntartó nevében eljáró személlyel szemben, ha az Szt.
94/D. §-a szerinti megállapodás, annak módosítása vagy a
fenntartó által történõ megszüntetése jogszabályba üt-
közik,

g) az egyházi, nem állami fenntartóval szemben, ha az
intézményi térítési díj megállapítására vagy összegére
vonatkozó szabályokat megszegik,

h) az intézményvezetõvel és – ha a személyi térítési dí-
jat, illetve a költõpénzt a fenntartó állapította meg – a fenn-
tartóval szemben, ha a személyi térítési díj, illetve a költõ-
pénz megállapítására vagy összegére vonatkozó szabályo-
kat megszegik,

i) a fenntartóval, valamint állami fenntartású intéz-
mény esetén az intézményvezetõvel, egyházi, illetve nem
állami fenntartású intézmény esetén az Szt. 94/D. §-a sze-
rinti megállapodás megkötése, módosítása, illetve meg-
szüntetése során a fenntartó nevében eljáró személlyel
szemben, ha az egyszeri hozzájárulás megállapítására,
összegére, megfizetésére vagy visszafizetésére vonatkozó
szabályokat megszegik,

j) a fenntartóval és azzal a személlyel, szervezettel
szemben, amelynek a vagyoni elõnyt nyújtották, ha az Szt.
119/A. §-a szerinti tilalmat megsértik.

(2) A bírság összegét az eset összes körülményeire, így
különösen a jogsértés súlyára, a jogsértéssel okozott ér-
deksérelem nagyságára, a jogsértõ állapot idõtartamára, a
jogsértõ magatartás ismételt tanúsítására és – fenntartóra
kiszabott bírság esetén – a bírság megfizetésének az ellátás
színvonalára gyakorolt hatására tekintettel kell meghatá-
rozni.

(3) A bírság – a jogsértés jellegétõl, illetve a felelõsség
mértékétõl függõen – több személlyel, illetve szervezettel
szemben is kiszabható.

(4) Ha a bírsággal sújtott személy vagy szervezet a mû-
ködést engedélyezõ szerv által megállapított határidõn be-
lül nem intézkedik a jogellenesség megszüntetése érdeké-
ben, a bírság ismételten kiszabható.

(5) A bírság más jogkövetkezményekkel egyidejûleg is
alkalmazható.

(6) Az intézményvezetõre vonatkozó rendelkezéseket a
szociális szolgáltató, intézmény vezetõjén kívül arra a sze-
mélyre is alkalmazni kell, aki az intézményvezetõ jogsza-
bályban meghatározott azon feladatát ellátja, amelybõl
származó jog gyakorlásával, illetve kötelesség megszegé-
sével a jogsértést elkövették.”

10. §

Az Szmr. – a 9. § (1) bekezdésével megállapí-
tott – „A szociális igazgatási bírság” alcíme a következõ
17/A. §-sal egészül ki:

„17/A. § (1) A bírságot az ügyben elsõ fokon eljáró
szerv számára – a kiszabó határozat jogerõre emelkedését
követõ harminc napon belül – kell megfizetni. A megbírsá-
golt köteles a bírság megfizetését – a megfizetést követõ
három napon belül – az ügyben elsõ fokon eljáró szervnél
igazolni. A meg nem fizetett bírság végrehajtására az adó-
zás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.

(2) A bírságból befolyt összeget a mûködést engedélye-
zõ szerv negyedévente, a negyedévet követõ hónap 20-áig
a Minisztérium fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási
keretszámlájára utalja át. A mûködést engedélyezõ szerv
az átutalással egyidejûleg a bírságot kiszabó jogerõs hatá-
rozat egy hitelesített másolati példányát megküldi a Mi-
nisztériumnak. A bírságból befolyt összeget a mûködést
engedélyezõ szervek ellenõrzési feladatainak támogatásá-
ra kell felhasználni.”

11. §

Az Szmr. 20/A. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Ha a mûködést engedélyezõ szerv tudomására jut,
hogy az illetékességi területén az Szt. szerint engedélyköte-
les szociális szolgáltatást engedély nélkül nyújtanak,]

„d) a 17. §-ban foglaltak szerint bírságot szabhat ki.”

12. §

(1) Az Szmr. 21. §-ának (3)–(7) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:
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„(3) A fenntartó a feladatellátási normatív hozzájárulást
és a képzési normatív hozzájárulást (a továbbiakban
együtt: normatív állami hozzájárulás) a szociális szolgálta-
tó elsõdleges ellátási területe, illetve a szociális intézmény
székhelye, telephelye szerint illetékes Igazgatóságnál

a) a tárgyévet megelõzõ évben jogerõs mûködési enge-
déllyel rendelkezõ szolgáltató, intézmény esetén tárgyév
március 10-éig,

b) az a) pontban nem említett esetben a mûködési enge-
dély jogerõre emelkedését követõ 30 napon belül
igényelheti. A feladatellátási normatív hozzájárulást a
2. számú melléklet szerinti adatlapon, a képzési normatív
hozzájárulást a 8. számú melléklet szerinti adatlapon kell
igényelni. Bázis-szállás után feladatellátási normatív hoz-
zájárulás utólagosan, az elszámolás során, a 7. számú mel-
léklet szerinti adatlapon igényelhetõ.

(4) Az igénylõlaphoz csatolni kell
a) a fenntartó írásbeli képviseletére jogosult személy,

illetve a szociális vállalkozó közjegyzõ vagy Igazgatóság
által hitelesített aláírás-mintáját vagy a cégnyilvánosság-
ról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti címpéldányt, illetve
aláírás-mintát,

b) a fenntartó három hónapnál nem régebbi cégkivona-
tát vagy annak Igazgatóság által hitelesített másolatát, ha a
fenntartó jogi személyiségû gazdálkodó szervezet vagy
jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság,

c) a fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatá-
lyos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivo-
natot vagy annak Igazgatóság által hitelesített másolatát,
ha a fenntartó társadalmi szervezet, alapítvány vagy köz-
alapítvány,

d) egyházi fenntartó esetén az egyház bírósági nyilván-
tartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, egy hónap-
nál nem régebbi kivonatot vagy annak Igazgatóság által
hitelesített másolatát, továbbá, ha a fenntartó az egyház bí-
rósági nyilvántartásba nem vett szervezeti egysége, a nyil-
vántartásba vett egyház, egyházi jogi személy képviselõjé-
nek a nyilatkozatát a fenntartó nevérõl, székhelyérõl és
képviselõjének személyérõl, valamint arról, hogy a fenn-
tartó az általa képviselt egyház, egyházi jogi személy szer-
vezeti egysége, és az egyház alapszabálya alapján jogi sze-
mélyiséggel rendelkezik,

e) természetes személy fenntartó esetén a szociális vál-
lalkozói engedély másolatát,

f) azon magyarországi pénzintézetnél vezetett bank-
számla szerzõdését vagy annak közjegyzõ vagy Igazgató-
ság által hitelesített másolatát, amelyre a fenntartó a nor-
matív állami hozzájárulás folyósítását kéri,

g) a fenntartó felhatalmazását azonnali beszedési meg-
bízás benyújtására arra az esetre, ha visszafizetési, illetve
kamatfizetési kötelezettsége keletkezik,

h) a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy neki, vala-
mint – ha a szolgáltató, intézmény jogi személy – a szol-
gáltatónak, intézménynek harminc napon túli lejárt köztar-
tozása nincsen,

i) a fenntartó hozzájárulását ahhoz, hogy a normatív ál-
lami hozzájárulást folyósító, valamint a fenntartó székhe-
lye szerinti Igazgatóság az adó-, járulék-, illeték- vagy
vámtartozásra vonatkozó adatokat az állami, önkormány-
zati adóhatóságtól, illetve a vámhatóságtól megkérhesse,

j) feladatellátási normatív hozzájárulás esetén – ha a
szociális szolgáltató, illetve intézmény mûködését a tárgy-
évet megelõzõ év január 1-je elõtt engedélyezték – a mû-
ködést engedélyezõ szervnek a tárgyévet megelõzõ évben
tartott ellenõrzés alapján, a fenntartó kérelmére ki-
adott – 3. számú melléklet szerinti – igazolását.

(5) A fenntartónak a (4) bekezdés a)–i) pontja szerinti
iratokat – az egy évben benyújtott igénylési kérelmek szá-
mától függetlenül – Igazgatóságonként egyszer kell csa-
tolnia. Adatváltozás esetén a (4) bekezdés a)–g) pontja
szerinti iratokat – a változást követõ tizenöt napon be-
lül – be kell nyújtani az Igazgatósághoz. A (4) bekezdés
h) és j) pontja szerinti iratokat az igénylés során minden
évben csatolni kell.

(6) A (3) bekezdés szerinti határidõben benyújtott igé-
nyek esetén a fenntartó normatív állami hozzájárulásra a
szolgáltatás megkezdésének – a jogerõs mûködési enge-
délyben feltüntetett – idõpontját, illetve az intézmény mû-
ködésének – a jogerõs mûködési engedélyben feltünte-
tett – kezdõ idõpontját követõ hónap elsõ napjától, a tárgy-
évet megelõzõ évben mûködési engedéllyel rendelkezõ
szolgáltató, illetve intézmény esetén tárgyév január 1-jétõl
jogosult. Az igénylési határidõ, illetve az Igazgatóság fel-
hívása alapján a hiánypótlásra, helyesbítésre adott ötnapos
határidõ elmulasztása esetén a fenntartó normatív állami
hozzájárulásra csak a kérelem benyújtását követõ hónap
elsõ napjától jogosult.

(7) Az Igazgatóság a normatív állami hozzájárulásra
való jogosultságról a kérelem benyújtását követõ 30 napon
belül, a tárgyévet megelõzõ év decemberében normatív ál-
lami hozzájárulásban részesülõ szolgáltató, intézmény
esetén – ha kérelmét március 10-éig benyújtotta – április
30-áig határozattal dönt. A határozat tartalmazza

a) a fenntartó nevét, székhelyét és adószámát,
b) a szolgáltató, intézmény nevét, székhelyét, telephe-

lyét és ágazati azonosítóját,
c) a normatív állami hozzájárulás jogcímét,
d) a jogosultság alapját,
e) a normatív állami hozzájárulás összegét, a folyósítás

ütemét,
f) a normatív állami hozzájárulás elszámolásának ha-

táridejét, módját,
g) a normatív állami hozzájárulás felhasználásáról való

elszámolás rendjét,
h) a fel nem használt normatív állami hozzájárulás el-

számolásának és visszafizetésének rendjét, továbbá a jog-
talanul felvett, illetve nem az alapfeladat ellátására fordí-
tott normatív állami hozzájárulás visszafizetésének szabá-
lyait és az ezzel kapcsolatos jogkövetkezményeket.”

(2) Az Szmr. 21. §-ának (10) bekezdése a következõ
harmadik mondattal egészül ki:

2007/183. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 14203



„Lemondásra, illetve pótigénylésre naptári negyed-
évenként egyszer kerülhet sor.”

13. §

(1) Az Szmr. 22. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egé-
szül ki, egyidejûleg a jelenlegi (5) bekezdés számozása
(6) bekezdésre változik:

„(5) A folyósított normatívaelõleg és a 21. § (7) bekez-
dése szerinti határozat alapján járó normatív állami hozzá-
járulás különbözetét az Igazgatóság a normatív állami hoz-
zájárulás esedékes összegével egyidejûleg, egy összegben
folyósítja, illetve a normatív állami hozzájárulás esedékes
összegébõl levonja. A fenntartó indokolt kérelmére, illetve
ha a levonás egy összegben nem lehetséges, az Igazgató-
ság a különbözetet több, de legfeljebb hat részletben vonja
le. A különbözet folyósításáról, illetve levonásáról a nor-
matív állami hozzájárulást megállapító határozatban ren-
delkezni kell.”

(2) Az Szmr. 22. §-a a következõ (7)–(11) bekezdéssel
egészül ki:

„(7) Az Igazgatóság negyedévente, a negyedévet köve-
tõ hónap 10-éig megvizsgálja, hogy a fenntartónak, illetve
a szolgáltatónak, intézménynek van-e lejárt köztartozása.
Ha a fenntartónak vagy a szolgáltatónak, intézménynek le-
járt köztartozása van, az Igazgatóság a köztartozás össze-
géig a tárgyévben általa folyósítandó normatív állami hoz-
zájárulás legfeljebb húsz százalékát visszatartja.

(8) A normatív állami hozzájárulás nem tartható vissza,
illetve a normatív állami hozzájárulás húsz százalékánál
kevesebb tartható vissza, ha a fenntartó

a) bizonyítja, hogy a köztartozás nem vagy kisebb
összegben áll fenn, ideértve, ha az adóhatóság halasztást
vagy részletfizetést engedélyezett,

b) valószínûsíti, hogy a visszatartás a szolgáltató, in-
tézmény mûködõképességét veszélyezteti, különösen, ha a
visszatartás valószínûleg azt eredményezné, hogy a szol-
gáltató, intézmény megszûnik, vagy nem tud megfelelni a
jogszabályban elõírt mûködési feltételeknek, illetve az el-
látottaknak nem tudja nyújtani a jogszabályban elõírt szol-
gáltatásokat.

(9) Ha a fenntartónak több Igazgatóság is folyósít nor-
matív állami hozzájárulást, a visszatartást az az Igazgató-
ság rendeli el, amelyik az eljárást hamarabb megindította.
A késõbb eljáró Igazgatóság az általa folyósítandó norma-
tív állami hozzájárulást csak a köztartozás fennmaradó
összegéig tarthatja vissza.

(10) A (7) bekezdés szerinti ügyekben az ügyintézési
határidõ tizenöt nap, a fellebbezési határidõ nyolc nap. Az
eljárás megindításáról szóló értesítésben a fenntartót tájé-
koztatni kell arról, hogy a visszatartás (8) bekezdés szerin-
ti akadályainak fennállását az eljáró hatóságnál – az azt
alátámasztó iratok benyújtásával – jelentheti be. A vissza-
tartásról az Igazgatóság határozatot hoz, amelyben megha-
tározza, hogy mely szolgáltatók, intézmények után járó

normatív állami hozzájárulást milyen összeg erejéig, mi-
lyen ütemezésben tart vissza, továbbá a fenntartót tájékoz-
tatja a folyósítás feltételeirõl.

(11) A visszatartás végrehajtása során az esedékes nor-
matív állami hozzájárulás legalább nyolcvan százalékát
folyósítani kell, kivéve, ha a normatív állami hozzájárulás
visszatartását – az Szt. 92/C. §-ának (5)–(6) bekezdése
szerint – a mûködést engedélyezõ szerv is elrendelte.”

14. §

Az Szmr. 22/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a fenntartó
a) az elszámolási kötelezettségének határidõben nem

tesz eleget,
b) az Igazgatóság által hiánypótlásra, helyesbítésre

megállapított határidõt elmulasztja,
c) a 22/B. § szerinti helyszíni ellenõrzést akadályozza,

az Igazgatóság a normatív állami hozzájárulás folyósítá-
sát – az arra okot adó körülmény fennállásáig – felfüggesz-
ti.”

15. §

Az Szmr. 22/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) Az Igazgatóság az ellenõrzésrõl jegyzõkönyvet ké-
szít, a megállapított többlettámogatásról, a normatív álla-
mi hozzájárulás visszavonásáról, visszafizetésérõl, illetve
a kamatfizetésrõl határozatot hoz.”

16. §

(1) Az Szmr. 22/C. §-ának (2) bekezdése a következõ
második mondattal egészül ki:

„E bekezdés szerinti kamatmértékeket kell alkalmazni
akkor is, ha a visszafizetési kötelezettség a 22/A. § (1) be-
kezdésének c) pontja, illetve (2) bekezdésének b) pontja
alapján – az a), b), illetve c) pont szerinti idõpontig – be-
nyújtott elszámolás során keletkezik.”

(2) Az Szmr. 22/C. §-ának (7) bekezdése a következõ
negyedik mondattal egészül ki:

„A tartozás részletekben történõ levonása a másodfokú
eljárásban is elrendelhetõ.”

(3) Az Szmr. 22/C. §-a a következõ (9) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(9) Fenntartóváltozás esetén a jogelõd egyházi, nem ál-
lami fenntartó által visszafizetendõ normatív állami hoz-
zájárulás összege a jogutód egyházi, nem állami fenntartót
megilletõ normatív állami hozzájárulásból határozattal le-
vonható, ha a jogelõd fenntartóval szemben a végrehajtás
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nem vezetett eredményre. A fenntartó kérelmére a tartozás
több részletben is levonható.”

17. §

(1) Az Szmr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet
1. számú melléklete lép.

(2) Az Szmr. 7. számú melléklete helyébe e rendelet
2. számú melléklete lép.

(3) Az Szmr. 9. számú melléklete helyébe e rendelet
3. számú melléklete lép.

18. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 1–17. és 19. §-a, valamint 1–3. számú
melléklete 2008. január 2-án hatályát veszti. Ez a rendel-
kezés 2008. január 3-án hatályát veszti.

(3) Az Szmr. 21–22/C. §-ának e rendelettel megállapí-
tott rendelkezéseit – a (4) bekezdésben foglalt kivétel-
lel – elõször a 2008. évi normatív állami hozzájárulás
igénylése, elszámolása és ellenõrzése során kell alkalmaz-
ni. A fenntartónak a 2008. évi normatív állami hozzájáru-
lás igénylése során – az Szmr. 21. §-ának e rendelettel
megállapított (5) bekezdésében foglaltaktól eltérõen – az
Szmr. 21. §-ának e rendelettel megállapított (4) bekezdése
szerinti valamennyi dokumentumot csatolnia kell. Az
Szmr. 21. §-a e rendelettel megállapított (4) bekezdésének
a)–g) pontja szerinti iratokat – a benyújtott igénylési kérel-
mek számától függetlenül – Igazgatóságonként egyszer
kell csatolni. A 2007. évi normatív állami hozzájárulás fo-
lyósítása, elszámolása és ellenõrzése során a 2007. decem-
ber 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) Az Szmr. 22/C. §-ának – e rendelettel megállapí-
tott – (9) bekezdését az e rendelet hatálybalépését köve-
tõen jogerõre emelkedett határozattal engedélyezett fenn-
tartóváltozás esetén kell alkalmazni.

(5) A 2007. december 31-én – 2012. december 31-e
elõtt érvényét vesztõ – ideiglenes mûködési engedéllyel
rendelkezõ szolgáltatókat, intézményeket a mûködést en-
gedélyezõ szerv 2008. december 31-éig felülvizsgálja az
Szmr. 15. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján ideigle-
nes mûködési engedéllyel rendelkezõ szolgáltatók, intéz-
mények kivételével. Az ideiglenes mûködési engedély ér-
vényességi ideje a felülvizsgálat befejezéséig meg-
hosszabbodik. Ha a szolgáltató, intézmény a felülvizsgálat
idõpontjában nem felel meg a mûködési engedély kiadásá-
hoz szükséges feltételeknek, a mûködést engedélyezõ
szerv 2012. december 31-éig érvényes ideiglenes mûködé-
si engedélyt ad ki. Nem adható ki ideiglenes mûködési en-
gedély az Szmr. 15. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti
esetben. Az ideiglenes mûködési engedélyt kiadó határo-

zatnak tartalmaznia kell a határozatlan idejû mûködési en-
gedély kiadásához szükséges feltételeket. Az ellátás szak-
mai színvonala a 2007. december 31-ei állapothoz képest
nem eshet vissza. A fenntartó – a jogerõs határozat kézhez-
vételét követõ hatvan napon belül – a feltételek határidõre
történõ megteremtéséhez szükséges feladatokról intézke-
dési tervet készít, amelyet megküld a mûködést engedélye-
zõ szervnek. A mûködést engedélyezõ szerv az intézke-
dési tervben foglaltak teljesítését évente ellenõrzi.

19. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Szmr.

a) 2. §-ának (2) bekezdése,
b) 4. §-ának (5) bekezdésében a „ , továbbá tartós bent-

lakásos intézmények esetén a Szociálpolitikai és Munka-
ügyi Intézet” szövegrész,

c) 5. számú melléklete.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Szmr.
a) 2/A. §-ának (3) bekezdésében és 3. §-a (2) bekezdé-

sének a) pontjában a „városi” szövegrész helyébe a „kis-
térségi” szövegrész,

b) 4. §-a (3) bekezdésének a) pontjában a „megyei”
szövegrész helyébe a „regionális” szövegrész,

c) 8/A. §-a (2) bekezdésének felvezetõ szövegében az
„intézmény mûködési engedélyének ügyszámát” szöveg-
rész helyébe az „intézmény ágazati azonosítóját” szöveg-
rész,

d) 21. §-ának (9) bekezdésében és 22/A. §-ának (5) be-
kezdésében „az 5. számú melléklet szerint” szövegrész he-
lyébe „a Minisztérium által meghatározott módon” szö-
vegrész,

e) 22. §-ának (4) bekezdésében a „decemberében fo-
lyósított normatív állami hozzájárulás alapjául szolgáló
feladatmutató” szövegrész helyébe a „decemberében érvé-
nyes feladatmutató” szövegrész,

f) 22/A. §-a (1) bekezdésének c) pontjában és (2) be-
kezdésének b) pontjában a „visszavonásáról” szövegrész
helyébe a „visszavonásáról, illetve módosításáról, ismételt
kiadásáról” szövegrész,

g) 22/A. §-a (4) bekezdésének elsõ mondatában az „el-
számolás elfogadásáról” szövegrész helyébe az „elszámo-
lás elfogadásáról, a normatív állami hozzájárulás vissza-
vonásáról” szövegrész,

h) 22/B. §-ának (4) bekezdésében „az ellenõrzés lezá-
rását követõ” szövegrész helyébe „a (3) bekezdés szerinti
határozat jogerõre emelkedését követõ” szövegrész,

i) 22/C. §-ának (1) bekezdésében az „öt százalékkal”
szövegrész helyébe a „három százalékkal” szövegrész,

j) 22/C. §-ának (5) bekezdésében a „nem alapfeladatá-
nak ellátására” szövegrész helyébe a „nem alapfeladatá-
nak ellátására, illetve nem mûködési vagy fenntartási ki-
adásaira” szövegrész,
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k) 22/C. §-ának (8) bekezdésében „az (1)–(5) bekez-
dés” szövegrész helyébe „a (2)–(5) bekezdés” szövegrész,

l) 23. §-ának (6) és (7) bekezdésében „az Szt.
134. §-ában meghatározott idõpontig” szövegrész helyébe
„2012. december 31-éig” szövegrész,

m) 23. §-ának (8) bekezdésében „az utcai szociális
munkát, illetve a közösségi pszichiátriai ellátást” szöveg-

rész helyébe az „illetve az utcai szociális munkát” szöveg-
rész, a „két évre” szövegrész helyébe a „négy évre” szö-
vegrész
lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 353/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

Igénybejelentés
a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató,

intézmény 2008. évi költségvetési támogatásához

1. A bejelentés célja:

igénylés pótigénylés lemondás

2. A fenntartó neve:

Székhelye: .......................................................................................................................................................................
Típusa1: egyházi jogi személy alapítvány közalapítvány társadalmi szervezet
gazdasági társaság egyéni vállalkozó közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság egyéb

Adószáma:.......................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .................................................................................................................................................................
Bankszámlát vezetõ pénzintézet neve:............................................................................................................................
Bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................................
Vezetõ neve, beosztása, telefonszáma: ...........................................................................................................................

3. A szolgáltató, intézmény neve:

Székhelye: .......................................................................................................................................................................
Telephelye:......................................................................................................................................................................
A szolgáltató elsõdleges ellátási területe: .......................................................................................................................
Adószáma:.......................................................................................................................................................................
Ágazati azonosítója: ........................................................................................................................................................
Vezetõ neve, beosztása, telefonszáma: ...........................................................................................................................

4. A mûködést engedélyezõ szerv igazolásának száma: ....................................................................................................

5. Mellékelem az igényelt jogcímet, az engedélyezett létszámot és a tárgyévre tervezett feladatmutatót tartalmazó adat-
lapot.

6. Az igénylés/lemondás kezdetének idõpontja: ................................................................................................................

7. Az igénybejelentés pénzügyi támogatási célra történõ felhasználásához és nyilvántartásához hozzájárulok.

8. Kijelentem, hogy a térítési díjra vonatkozó jogszabályokat betartom.

9.2

a) Kérem, hogy a tárgyévre vonatkozó, az Szt. 92/C. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott pénzösszeget (tartalékala-
pot) az éves normatív hozzájárulás összegébõl az Igazgatóság utalja át az e célra nyitott bankszámlára.

Bankszámlát vezetõ pénzintézet neve:...........................................................................................................................

Számlaszám:....................................................................................................................................................................



b) Nyilatkozom, hogy a tárgyévre vonatkozó, az Szt. 92/C. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott pénzösszeget (tarta-
lékalapot) magam kívánom elkülöníteni.

c) Az Szt. 92/C. § (3) bekezdése alapján pénzeszköz-elkülönítési kötelezettségem nem áll fenn.

Az adatok hitelességét igazolom.

Kelt: ......................................................................

..........................................................................................
a fenntartó cégszerû aláírása és bélyegzõje

1 Kérjük a megfelelõ négyzetet „X” jellel bejelölni!
2 A megfelelõ rész(ek) aláhúzandó(k).

Adatlap a feladatellátási normatív hozzájárulás igényléséhez

A fenntartó neve:.................................................................................................................................................................

Székhelye: ...........................................................................................................................................................................

A szolgáltató, intézmény/telephely neve: ...........................................................................................................................

Székhelye: ...........................................................................................................................................................................

A szolgáltató, intézmény/telephely ágazati azonosítója: ....................................................................................................

Az igényelt normatív állami hozzájárulás jogcíme
Engedélyezett
férõhelyszám1

Tervezett
feladatmutató2

Pótigénylés/
lemondás3

11/b) Gyermekjóléti központ

11/ca) Szociális étkeztetés régi ellátottak esetén

11/cb) Szociális étkeztetés új ellátottak esetén (ÖNYM 150% alatt)

11/cc) Szociális étkeztetés új ellátottak esetén (ÖNYM 150% és 300% között)

11/cd) Szociális étkeztetés új ellátottak esetén (ÖNYM 300% fölött)

11/da) Házi segítségnyújtás régi ellátottak esetén

11/db) Házi segítségnyújtás új ellátottak esetén (ÖNYM 150% alatt)

11/dc) Házi segítségnyújtás új ellátottak esetén (ÖNYM 150% fölött)

11/ea) Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás (100%)

11/eb) Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás (50%)

11/f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

11/ga) Támogató szolgáltatás (100%)

11/gb) Támogató szolgáltatás (50%)

11/ha) Közösségi ellátások (100%)

11/hb) Közösségi ellátások (50%)

11/ia) Utcai szociális munka (100%)
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Az igényelt normatív állami hozzájárulás jogcíme
Engedélyezett
férõhelyszám1

Tervezett
feladatmutató2

Pótigénylés/
lemondás3

11/ib) Utcai szociális munka (50%)

11/j) Idõskorúak nappali intézményi ellátása

11/k) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi
ellátása

11/l) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

11/m) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek
kedvezményes étkeztetése

12/aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás

12/ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos
intézményi ellátása

12/ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása

12/ba) Otthont nyújtó ellátás

12/bb) Utógondozói ellátás

12/bcaa) Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása régi ellátottak esetén

12/bcab) Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása új ellátottak esetén (ÖNYM
150% alatt)

12/bcac) Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása új ellátottak esetén (ÖNYM
150% fölött)

12/bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó
otthoni ellátása

12/c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás

13/a) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely

14/a) Bölcsõdei ellátás

14/b) Családi napközi ellátás

14/c) Ingyenes intézményi étkeztetés

1 Az engedélyezett férõhelyszámot pótigénylés és lemondás esetén is ki kell tölteni a hatályos mûködési engedélyben szereplõ férõhelyszám alapján.
2 A feladatmutatót két tizedesjegy pontossággal kell meghatározni. A tervezett feladatmutató a gyermekjóléti központ, falugondnoki vagy tanyagondnoki

szolgáltatás, támogató szolgálat, közösségi ellátások, utcai szociális munka esetén (közösségi ellátások esetében ellátásonként: pszichiátriai betegek részére
nyújtott közösségi alapellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbû ellátás) legfel-
jebb 1 lehet. Pótigénylés és lemondás esetén az eredeti igényjelentésben szereplõ tervezett feladatmutató és a megelõzõ pótigénylések és lemondások feladat-
mutatójának összegét kell feltüntetni.

3 A feladatmutató változását két tizedesjegy pontossággal kell feltüntetni.
4 Az éves szintre számolt 1 fõre jutó személyi térítési díjak összegének intézményi átlaga.

Kelt: ..............................................................

...........................................................................
a fenntartó cégszerû aláírása és bélyegzõje”
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2. számú melléklet a 353/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„7. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

Határidõ: .................................................

Csatolandó: szolgáltatónkénti, intézményenkénti, telephelyenkénti táblázatok

ADATLAP

a nem állami és egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók és intézmények
2008. évre igényelt feladatellátási normatív hozzájárulásának elszámolásához

Az adatszolgáltató fenntartó

Neve: ...................................................................................................................................................................................
Típusa1: egyházi jogi személy alapítvány közalapítvány társadalmi szervezet
gazdasági társaság egyéni vállalkozó közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság egyéb
Címe:...................................................................................................................................................................................

I. 2008. évben a fenntartó részére a tárgyévi határozat alapján kiutalt összeg, levonva az év közben visszafizetett
2008. évi hozzájárulás összegét

a) normatív állami hozzájárulás ........................ Ft
b) egyházi kiegészítõ támogatás2 ........................ Ft
c) összesen (a+b) ........................ Ft

II. A tényleges feladatmutatók alapján járó hozzájárulás összege

a) normatív állami hozzájárulás3 ........................ Ft
b) egyházi kiegészítõ támogatás2 ........................ Ft
c) összesen (a+b) ........................ Ft

III. Különbözet [II. c)–I. c)]

a) visszafizetendõ (ha negatív) ........................ Ft
kamat ........................ Ft

b) az Igazgatóság által utalandó (ha pozitív) ........................ Ft

Kelt: ...................................................................

.......................................................................
a fenntartó cégszerû aláírása és bélyegzõje

Az elszámolással foglalkozó, javításra jogosult személy

neve (olvashatóan): .............................................................................................................................................................
telefonszáma, telefaxszáma és e-mail címe: .......................................................................................................................

Megjegyzés:
1 Kérjük a megfelelõ négyzetet „X” jellel bejelölni!
2 A normatív állami hozzájárulás összegének a költségvetési törvényben meghatározott százaléka (egész forintra kerekítve).
3 A fenntartott intézmény(ek), telephely(ek) által megküldött adatlap 9. oszlopa összesen sorának összegével egyezõ. (Kivéve azokat a fenntartókat, akik

az éves költségvetési törvény alapján a normatív hozzájárulás 30%-ában részesülnek.)
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Szolgáltatói, intézményi, telephelyi adatlap a feladatellátási normatív hozzájárulás elszámolásához

Elszámolási idõszak: ..............................................................................................................................................................................................................................
A szolgáltató, intézmény/telephely neve: ..............................................................................................................................................................................................
A szolgáltató, intézmény székhelye, telephelye:....................................................................................................................................................................................
A szociális szolgáltató elsõdleges ellátási területe: ................................................................................................................................................................................
A szolgáltató, intézmény, telephely ágazati azonosítója: .......................................................................................................................................................................

A normatív állami hozzájárulás jogcímének megnevezése
a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerint

Éves norma-
tíva összege

(Ft/szolgálat,
Ft/ellátott

Ft/férõhely)

Mûködési
hónapok száma

Igazolt munkaórák,
összesített gondo-
zási órák száma

(óra)

Tényleges
gondozási

napok száma
(nap)

Naponta összesített
tényleges ellátotti
létszám összesen

(fõ)

Gondozási napokon
ténylegesen rendel-

kezésre álló
férõhelyek száma

(férõhely)

Tényleges feladat-
mutató (szolgálat,

fõ, illetve férõhely)

A tényleges feladat-
mutató alapján járó

normatív állami
hozzájárulás

(Ft)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai:

b) Gyermekjóléti központ

ca) Szociális étkeztetés régi ellátottak esetén

cb) Szociális étkeztetés új ellátottak esetén (ÖNYM 150% alatt)

cc) Szociális étkeztetés új ellátottak esetén (ÖNYM 150%
és 300% között)

cd) Szociális étkeztetés új ellátottak esetén (ÖNYM 300% fölött)

da) Házi segítségnyújtás régi ellátottak esetén

db) Házi segítségnyújtás új ellátottak esetén (ÖNYM 150% alatt)

dc) Házi segítségnyújtás új ellátottak esetén (ÖNYM 150% fölött)

ea) Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás (100%)

eb) Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás (50%)

f) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

ga) Támogató szolgáltatás (100%)

gb) Támogató szolgáltatás (50%)

ha) Közösségi ellátások (100%)

hb) Közösségi ellátások (50%)

ia) Utcai szociális munka (100%)

ib) Utcai szociális munka (50%)

j) Idõskorúak nappali intézményi ellátása

k) Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali
intézményi ellátása

l) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

m) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett
gyermekek kedvezményes étkeztetése

12/a) Fokozott ápolást, gondozást igénylõ ellátás
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A normatív állami hozzájárulás jogcímének megnevezése
a költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerint

Éves norma-
tíva összege

(Ft/szolgálat,
Ft/ellátott

Ft/férõhely)

Mûködési
hónapok száma

Igazolt munkaórák,
összesített gondo-
zási órák száma

(óra)

Tényleges
gondozási

napok száma
(nap)

Naponta összesített
tényleges ellátotti
létszám összesen

(fõ)

Gondozási napokon
ténylegesen rendel-

kezésre álló
férõhelyek száma

(férõhely)

Tényleges feladat-
mutató (szolgálat,

fõ, illetve férõhely)

A tényleges feladat-
mutató alapján járó

normatív állami
hozzájárulás

(Ft)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

aa) Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás

ab) Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek
bentlakásos intézményi ellátása

ac) Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása

12/b) Átlagos ápolást, gondozást igénylõ ellátás

ba) Otthont nyújtó ellátás

bb) Utógondozói ellátás

bcaa) Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása régi ellátottak
esetén

bcab) Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása új ellátottak
esetén (ÖNYM 150% alatt)

bcac) Idõskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása új ellátottak
esetén (ÖNYM 150% fölött)

bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok
ápoló-gondozó otthoni ellátása

12/c) Emelt színvonalú bentlakásos ellátás

13. Hajléktalanok átmeneti intézményei

a) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely

b) Bázis-szállás

14. Gyermekek napközbeni ellátása

a) Bölcsõdei ellátás

b) Családi napközi ellátás

c) Ingyenes intézményi étkeztetés

Összesen

Megjegyzés: Az adatok számítása a mellékelt Kitöltési útmutató szerint történik.
2. oszlop: Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetén a számítás szerint járó éves normatíva összegét kell beírni.
8. oszlop: A tényleges feladatmutatót két tizedesjegy pontossággal kell kerekíteni. Az 11/b) és 11/f)–ib) pont szerinti jogcímek esetén a tényleges feladatmutató – közösségi ellátás esetén ellátásonként

(pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbû ellátás) – legfeljebb 1 lehet.
9. oszlop: Soronként kell kerekíteni egész forintra.

Felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ...........................................................................................

.......................................................................................
a szolgáltató, intézmény vezetõjének aláírása
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Kitöltési útmutató az adatlap 8. oszlopához

– Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás és idõskorúak, pszichiátriai és szen-
vedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása, valamint a fogyatékos és demens személyek nappali intézmé-
nyi ellátása esetén:

Tényleges ellátotti létszám
az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott osztószám

„Tényleges ellátotti létszám” = az ellátottak nyilvántartása alapján naponta összesített, a normatív állami hozzájárulás
szempontjából figyelembe vehetõ ellátotti létszám (a táblázat 6. oszlopa).

9. oszlop: 2. oszlop × 8. oszlop
– Támogató szolgálat esetén:

Igazolt munkaórák száma
(2300/12) × mûködés hónapjainak száma

„Igazolt munkaórák száma” = az ellátottak nyilvántartása alapján összesített, a normatív állami hozzájárulás szem-
pontjából figyelembe vehetõ – személyi segítésre és szállító szolgáltatásra fordított – munkaórák száma (a táblázat
4. oszlopa). Az igazolt munkaórák száma 0, ha a tárgyévben ellátott, az Szt. 65/C. §-ának (4) bekezdése szerint szociális
rászorultnak minõsülõ személyek száma nem éri el a 30 fõt, illetve – ha a normatív állami hozzájárulást nem az egész
évre vették igénybe – annak idõarányos részét.

9. oszlop: 8. oszlop × [(Éves normatíva Ft összege/12) × mûködés hónapjainak száma]
– Közösségi ellátások esetén:

Igazolt munkaórák száma
(2100/12) × mûködés hónapjainak száma

„Igazolt munkaórák száma” = az ellátottak nyilvántartása alapján összesített, a normatív állami hozzájárulás szem-
pontjából figyelembe vehetõ munkaórák száma (a táblázat 4. oszlopa). A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony-
küszöbû ellátás kivételével az igazolt munkaórák száma 0, ha a tárgyévben ellátott személyek száma nem éri el a 40 fõt,
illetve – ha a normatív állami hozzájárulást nem az egész évre vették igénybe – annak idõarányos részét.

9. oszlop: 8. oszlop × [(Éves normatíva Ft összege/12) × mûködés hónapjainak száma]
– Utcai szociális munka esetén:

Igazolt munkaórák száma
(MN/12) × mûködés hónapjainak száma

„Igazolt munkaórák száma” = az ellátottak nyilvántartása alapján összesített, a normatív állami hozzájárulás szem-
pontjából figyelembe vehetõ munkaórák száma (a táblázat 4. oszlopa).

„MN” = Az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott munkanapok száma × 4
9. oszlop: 8. oszlop × [(Éves normatíva Ft összege/12) × mûködés hónapjainak száma]
– Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás esetén:

Igazolt munkaórák száma
(MN/12) × mûködés hónapjainak száma

„Igazolt munkaórák száma” = az ellátottak nyilvántartása alapján összesített, a normatív állami hozzájárulás szem-
pontjából figyelembe vehetõ munkaórák száma (a táblázat 4. oszlopa).

„MN” = Az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott munkanapok száma × 8
9. oszlop: 8. oszlop × [(Éves normatíva Ft összege/12) × mûködés hónapjainak száma]
– Fokozott ápolást, gondozást igénylõ ellátás, átlagos gondozást, ápolást igénylõ ellátás, emelt színvonalú bentlaká-

sos ellátás és gyermekek napközbeni ellátása esetén:

Tényleges ellátotti létszám
az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott osztószám
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„Tényleges gondozási napok száma” = az ellátottak nyilvántartása alapján összesített, a normatív állami hozzájárulás
szempontjából figyelembe vehetõ gondozási napok száma, illetve a gyermekek napközbeni ellátása esetén a bölcsõdék
havi jelentõlapja szerint bent lévõ gyermekek száma × alapján összesített gondozási napok száma (a táblázat 5. oszlopa).

9. oszlop: 2. oszlop × 8. oszlop
– Hajléktalanok átmeneti szállása és éjjeli menedékhely esetén:

Tényleges ellátotti létszám
az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott osztószám

„Tényleges férõhelyek száma” = a gondozási napokon rendelkezésre álló férõhelyek számának éves összege, ideértve
az idõszakos férõhelyeket is (a táblázat 7. oszlopa).

9. oszlop: 2. oszlop × 8. oszlop
– Bázis-szállás esetén:
Az egyes napokon ellátott személyek számának összege (csak a 2., a 8. és a 9. oszlopot kell kitölteni).
9. oszlop: 2. oszlop × 8. oszlop”

3. számú melléklet a 353/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„9. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

ADATLAP

a szociális továbbképzés és szakvizsga költségvetési támogatásának elszámolásához
nem állami és egyházi fenntartók esetén

.................. év

1. A szolgáltató, intézmény, telephely adatai

1.1. Név:.........................................................................................................................................................................
1.2. Székhely:.................................................................................................................................................................
1.3. Telephely: ...............................................................................................................................................................
1.4. A szociális szolgáltató elsõdleges ellátási területe:.................................................................................................
1.5. Ágazati azonosító:...................................................................................................................................................

2. A fenntartó adatai

2.1. Név:.........................................................................................................................................................................
2.2. Székhely:.................................................................................................................................................................
2.3. Adószám: ................................................................................................................................................................

3. Fenntartó által elszámolandó összeg

3.1. A fenntartó részére az elszámolási évben kiutalt összeg: ............................................................................... Ft
3.2. Az elszámolási évet megelõzõ évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege: ............................... Ft
3.3. Összesen (3.1.+3.2.): ...................................................................................................................................... Ft

4. A felhasználás jogcíme

4.1. Továbbképzés
4.1.1. Továbbképzésen részt vevõk száma: ........................................................................................................... fõ
4.1.2. Továbbképzés részvételi díjára történõ kifizetések: .................................................................................... Ft
4.1.3. Továbbképzésen való részvétel utazási és szállásköltségére történõ kifizetés: ........................................... Ft
4.1.4. Továbbképzéssel összefüggõ helyettesítéssel kapcsolatos kiadások: ......................................................... Ft
4.1.5. Továbbképzési kötelezettségének eleget tett személyek jutalmazására fordított kiadások: ........................ Ft
4.1.6. Összesen (4.1.2-tõl 4.1.5-ig): ...................................................................................................................... Ft
4.2. Szakvizsga
4.2.1. Szociális alapismereti tanfolyamon részt vettek száma: .............................................................................. fõ
4.2.2. Szociális alapismereti tanfolyamon való részvétellel kapcsolatos kifizetések: ........................................... Ft
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4.2.3. Szociális szakvizsgát tettek száma: ............................................................................................................. fõ
4.2.4. Szociális szakvizsgával kapcsolatos kifizetések (vizsgadíj, utazás, szállás, felkészítõ tanfolyam): ........... Ft
4.2.5. Összesen (4.2.2+4.2.4): ............................................................................................................................... Ft
4.3. A tárgyévben felhasznált támogatás összege (4.1.6+4.2.5): ........................................................................... Ft
4.4. Kötelezettségvállalással terhelt, de tárgyévben fel nem használt maradvány összege: .................................. Ft
4.5. A ténylegesen felhasznált támogatás összege (4.3+4.4): ............................................................................... Ft

5. Visszafizetendõ támogatás1: ................................................................................................................................... Ft

Kelt: ...................................................................

...........................................................................
a fenntartó cégszerû aláírása és bélyegzõje

1 Csak akkor kell kitölteni, ha a 3.3. pontban szereplõ összeg meghaladja a 4.5. pontban szereplõ összeget. Kitöltése esetén a két összeg különbözetét kell
beírni.”
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A Kormány
354/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az Igazságügyi Hivatalról szóló
303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkot-
mány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva, valamint a pártfogó felügyelõi szolgálat kijelölése
tárgyában a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról
szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet 126/A. §-ában, a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános sza-
bályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának
b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Igazságügyi
Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) módosításáról a következõ rendeletet
alkotja:

1. §

Az R. 2. §-ának b) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

(Az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítási jogkö-
rében)

„b) elfogadja az Igazságügyi Hivatal szakmai értékelést
tartalmazó tárgyévi beszámolóját és jóváhagyja éves mun-
katervét.”

2. §

Az R. 10. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az áldozatnak a támogatást vissza kell téríte-

nie, erre annak a területi igazságügyi hivatalnak az áldo-

zatsegítõ szolgálata kötelezi, amelyik a támogatást enge-
délyezte.”

3. §

Az R. a következõ 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § Ha a járadék felülvizsgálata során a területi

igazságügyi hivatal áldozatsegítõ szolgálata arról szerez
tudomást, hogy az Ást. 7. § (5) bekezdése szerinti meg-
szüntetõ ok áll fenn, akkor a járadék megszüntetése iránt
elõterjesztést készít, melyet döntésre a döntõ hatósághoz
továbbít.”

4. §

(1) Az R. 22. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(A Központi Igazságügyi Hivatal a pártfogó felügyelõi
feladatokkal kapcsolatban)

„a) kialakítja és fejleszti a pártfogó felügyelõi szolgálat,
a nyomozóhatóság, az igazságszolgáltatási szervek, a bün-
tetés-végrehajtási szervezet, a gyermekvédelem intézmé-
nyei, a társadalmi és civil szervezetek, egyéb intézmények
és személyek közötti együttmûködést,”

(2) Az R. 22. §-ának (2) bekezdése a következõ c) pont-
tal egészül ki:

(A Központi Igazságügyi Hivatal a pártfogó felügyelõi
feladatokkal kapcsolatban)

„c) a büntetõ ügyekben alkalmazható közvetítõi tevé-
kenységrõl szóló 2006. évi CXXIII. törvény 3. §-ának
(1) bekezdése szerinti közvetítõi tevékenység végzésére
vonatkozó pályázatot ír ki, valamint elõkészíti a közvetítõ
és az Igazságügyi Hivatal közötti szerzõdés megkötését.”



5. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba és
2008. január 2. napján a hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
12. §-a hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 6. §-a
(2) bekezdésének e) pontjában a „[vb. Tvr. 94. § (1) bek,]”
szövegrész helyébe a „[Bv. tvr. 94. § (1) bek.]” szövegrész
lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. mel-
léklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 354/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„Melléklet
a 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az Igazságügyi Hivatal területi szervei

1. Fõvárosi Igazságügyi Hivatal

Székhely: Budapest
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcso-

latban Budapest,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcso-

latban Budapest,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban Budapest.

2. Baranya Megyei Igazságügyi Hivatal

Székhely: Pécs
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcso-

latban Baranya megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcso-

latban Baranya megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illeté-

kessége.

3. Bács-Kiskun Megyei Igazságügyi Hivatal

Székhely: Kecskemét
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcso-

latban Bács-Kiskun megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcso-

latban Bács-Kiskun megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illeté-

kessége.

4. Békés Megyei Igazságügyi Hivatal

Székhely: Békéscsaba
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcso-

latban Békés megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcso-

latban Békés megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illeté-

kessége.

5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazságügyi Hivatal

Székhely: Miskolc
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcso-

latban Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcso-

latban Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illeté-

kessége.

6. Csongrád Megyei Igazságügyi Hivatal

Székhely: Szeged
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcso-

latban Csongrád megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcso-

latban Csongrád megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illeté-

kessége.

7. Fejér Megyei Igazságügyi Hivatal

Székhely: Székesfehérvár
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcso-

latban Fejér megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcso-

latban Fejér megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illeté-

kessége.

8. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Igazságügyi Hivatal

Székhely: Gyõr
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcso-

latban Gyõr-Moson-Sopron megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcso-

latban Gyõr-Moson-Sopron megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illeté-

kessége.

9. Hajdú-Bihar Megyei Igazságügyi Hivatal

Székhely: Debrecen
Illetékességi terület:
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a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcso-
latban Hajdú-Bihar megye,

b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcso-
latban Hajdú-Bihar megye,

c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illeté-
kessége.

10. Heves Megyei Igazságügyi Hivatal

Székhely: Eger
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcso-

latban Heves megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcso-

latban Heves megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illeté-

kessége.

11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazságügyi Hivatal

Székhely: Szolnok
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcso-

latban Jász-Nagykun-Szolnok megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcso-

latban Jász-Nagykun-Szolnok megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illeté-

kessége.

12. Komárom-Esztergom Megyei Igazságügyi Hivatal

Székhely: Tatabánya
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcso-

latban Komárom-Esztergom megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcso-

latban Komárom-Esztergom megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illeté-

kessége.

13. Nógrád Megyei Igazságügyi Hivatal

Székhely: Salgótarján
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcso-

latban Nógrád megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcso-

latban Nógrád megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illeté-

kessége.

14. Pest Megyei Igazságügyi Hivatal

Székhely: Budapest
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcso-

latban Pest megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcso-

latban Pest megye,

c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illeté-
kessége.

15. Somogy Megyei Igazságügyi Hivatal

Székhely: Kaposvár
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcso-

latban Somogy megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcso-

latban Somogy megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illeté-

kessége.

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazságügyi Hi-
vatal

Székhely: Nyíregyháza
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcso-

latban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcso-

latban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban Baranya me-

gye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Aba-
új-Zemplén megye, Csongrád megye, Fejér megye,
Gyõr-Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Komárom-Eszter-
gom megye, Nógrád megye, Pest megye, Somogy megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye, Vas me-
gye, Veszprém megye és Zala megye.

17. Tolna Megyei Igazságügyi Hivatal

Székhely: Szekszárd
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcso-

latban Tolna megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcso-

latban Tolna megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illeté-

kessége.

18. Vas Megyei Igazságügyi Hivatal

Székhely: Szombathely
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcso-

latban Vas megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcso-

latban Vas megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illeté-

kessége.

19. Veszprém Megyei Igazságügyi Hivatal

Székhely: Veszprém
Illetékességi terület:
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a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcso-
latban Veszprém megye,

b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcso-
latban Veszprém megye,

c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illeté-
kessége.

20. Zala Megyei Igazságügyi Hivatal

Székhely: Zalaegerszeg
Illetékességi terület:
a) a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat feladataival kapcso-

latban Zala megye,
b) a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat feladataival kapcso-

latban Zala megye,
c) a kárpótlási feladatokkal kapcsolatban nincs illeté-

kessége.”

A Kormány
355/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek
tekintetében alkalmazott, a munkaerõ szabad
áramlásával összefüggõ átmeneti szabályokról

A Kormány a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munka-
nélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. §-ának
(4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkot-
mány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya – (2) bekezdésben foglalt kivétel-
lel – kiterjed

a) az osztrák, liechtensteini, német, svájci állampolgár,
b) a dán, belga, francia, norvég állampolgár,
c) a bolgár és román állampolgár,
d) a cseh, észt, lett, litván, lengyel, szlovén, szlovák,

máltai, ciprusi állampolgár, továbbá
e) a 6. §-ban foglalt szabály tekintetében a brit, izlandi,

ír, olasz, görög, spanyol, svéd, holland, finn, portugál,
luxemburgi állampolgár, továbbá

f) az a)–e) pontban meghatározott személy házastársa,
valamint

g) az a)–f) pontban meghatározott személynek az általa
eltartott vagy 21 évnél fiatalabb leszármazója [az
f)–g) pont hatálya alá tartozó személyek továbbiakban
együtt hozzátartozó]
magyarországi foglalkoztatására.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az 1. § a)–g) pontjá-
ban meghatározott személyek magyarországi foglalkozta-
tására, ha e személyeket az EGT államban letelepedett
munkáltató szolgáltatásnyújtás keretében, kiküldetés, ki-
rendelés vagy munkaerõ-kölcsönzés keretében küldi ma-
gyarországi foglalkoztatóhoz.

(3) Ha a hozzátartozó egyben az 1. § (1) bekezdésének
a)–e) pontjai hatálya alá tartozó személynek is minõsül, rá
azt a szabályt kell alkalmazni, amely a magyarországi fog-
lalkoztatás tekintetében kedvezõbb feltételeket állapít
meg.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésének a)–c) pontjában meghatá-
rozott személy és hozzátartozója Magyarországon szak-
képzettséget nem igénylõ tevékenység keretében – a
3–4. § – okban foglaltak kivételével – engedély alapján
foglalkoztatható.

(2) Az engedélyt a munkaerõpiaci helyzet vizsgálata
nélkül kell kiadni

a) az 1. § (1) bekezdésének a)–b) pontjában meghatá-
rozott személy és hozzátartozója esetében, valamint

b) az 1. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott
személy és hozzátartozója esetében, a mezõgazdaságban
(növénytermesztés, állattenyésztés, halászat) történõ sze-
zonális foglalkoztatáshoz, valamint a mellékletben meg-
határozott tevékenységekben történõ foglalkoztatáshoz.

3. §

(1) Nincs szükség engedélyre az 1. § (1) bekezdésének
a)–b) pontjában meghatározott személy további magyar-
országi foglalkoztatásához, ha õt 2004. május 1-jén vagy
azt követõ idõponttól kezdõdõen megszakítás nélkül leg-
alább 12 hónap idõtartamú foglalkoztatásra irányuló jog-
viszonyban jogszerûen foglalkoztatták.

(2) Nincs szükség engedélyre az 1. § (1) bekezdésének
a)–b) pontjában meghatározott személy hozzátartozójának
további magyarországi foglalkoztatásához, ha a hozzátar-
tozó 2004. május 1-jén vagy azt követõen jogszerûen vele
együtt tartózkodott Magyarországon, feltéve, ha az 1. §
(1) bekezdésének a)–b) pontjában meghatározott személyt
megszakítás nélkül legalább 12 hónap idõtartamú foglal-
koztatásra irányuló jogviszonyban jogszerûen foglalkoz-
tatták.

4. §

(1) Nincs szükség engedélyre az 1. § (1) bekezdésének
c) pontjában meghatározott személy további magyarorszá-
gi foglalkoztatásához, ha õt 2007. január 1-jén vagy azt
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követõ idõponttól kezdõdõen megszakítás nélkül legalább
12 hónap idõtartamú foglalkoztatásra irányuló jogvi-
szonyban jogszerûen foglalkoztatták.

(2) Nincs szükség engedélyre az 1. § (1) bekezdésének
c) pontjában meghatározott személy hozzátartozójának to-
vábbi magyarországi foglalkoztatásához, ha

a) a hozzátartozó 2007. január 1-jén jogszerûen, az 1. §
(1) bekezdésének c) pontjában meghatározott személlyel
együtt tartózkodott Magyarországon, vagy

b) a hozzátartozó 2007. január 1-jét követõ idõponttól
kezdõdõen, legalább 18 hónapig, az 1. § (1) bekezdésének
c) pontjában meghatározott személlyel együtt, jogszerûen
tartózkodott Magyarországon,
feltéve, hogy az 1. § (1) bekezdésének c) pontjában meg-
határozott személyt megszakítás nélkül, legalább 12 hónap
idõtartamú foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, jog-
szerûen foglalkoztatták.

5. §

(1) Az e rendelet által nem szabályozott kérdésekben az
Flt., valamint a végrehajtására kiadott, a külföldiek ma-
gyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére vonatko-
zó általános szabályokat megfelelõen alkalmazni kell.

(2) A 3–4. §-okban meghatározott engedélymentesség
fennállását a foglalkoztató vagy az engedélymentességre
jogosult személy kérelmére a regionális munkaügyi köz-
pont (a továbbiakban: munkaügyi központ) igazolja.

(3) Az igazolást az 1. § (1) bekezdésének a)–c) pontjá-
ban meghatározott személy foglalkoztatásának helye sze-
rint illetékes munkaügyi központ adja ki. Ha a foglalkozta-
tás a kérelem benyújtásának idõpontjában már megszûnt,
az igazolás kiadására a megszûnt foglalkoztatás helye sze-
rinti munkaügyi központ az illetékes.

(4) A mentesség igazolása iránti kérelemhez mellékelni
kell

a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony, létesítését,
fennállását tanúsító dokumentumot,

b) hozzátartozó esetében az a) pontban meghatározott
dokumentumon kívül a hozzátartozói jogállást igazoló ok-
iratot, valamint a jogszerû tartózkodás tényét igazoló érvé-
nyes hatósági bizonyítványt, valamint igazolványt.

(5) A legalább 12 hónap idõtartamú jogszerû foglalkoz-
tatás tényének igazolása érdekében a munkaügyi központ
a hatósági nyilvántartás adatai alapján ellenõrzi, hogy a
foglalkoztatáshoz szükséges engedély kiadására sor ke-
rült-e, illetõleg, hogy a foglalkoztatás megfelel-e az enge-
délymentesség feltételeinek.

6. §

(1) A foglalkoztató köteles a foglalkoztatás helye sze-
rint illetékes munkaügyi központnak bejelenteni azoknak

a személyeknek a foglalkoztatását, akiknek a magyaror-
szági foglalkoztatásához az Flt. 7. §-a (2) bekezdésének
b) pontja, valamint az Flt. végrehajtására kiadott, a külföl-
diek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére
vonatkozó általános szabályok szerint, továbbá e rendelet
alapján nincs szükség engedélyre. Foglalkoztatás kezdõ-
idõpontját legkésõbb a foglalkoztatás megkezdésének
napján, a foglalkoztatás megszûnését az azt követõ napon
kell bejelenteni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés személy-
azonosításra alkalmatlan módon tartalmazza foglalkoztatot-
tak számát, állampolgárságát, a foglalkoztatási jogviszony
formáját, hozzátartozó esetében a hozzátartozói jogállás
megjelölését, továbbá arra vonatkozó adatot, hogy a foglal-
koztatási jogviszony létrejött-e vagy megszûnt.

(3) A munkaügyi központ igazolja a bejelentés teljesíté-
sét, és a bejelentett adatokról nyilvántartást vezet.

(4) A foglalkoztató köteles a bejelentés tárgyát képezõ
foglalkoztatási jogviszony létesítésérõl és megszûnésérõl
szóló dokumentumot és igazolást a foglalkoztatási jogvi-
szony megszûnését követõ három évig megõrizni, és az el-
lenõrzés során bemutatni.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötele-
zettség teljesítése, illetõleg annak igazolása nem feltétele a
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésének illetõleg
az annak alapján végzett tevékenység megkezdésének.

7. §

(1) A magyar Csatlakozási Szerzõdés X. mellékletének
7. és 11. pontjában, a román Csatlakozási Szerzõdés
VII. számú mellékletének 7. pontjában, valamint a bolgár
Csatlakozási Szerzõdés VI. számú mellékletének 7. pont-
jában meghatározott védintézkedésnek az Európai Bizott-
ságnál történõ kezdeményezésérõl vagy annak elrendelé-
sérõl – a 6. §-ban meghatározott bejelentésekben foglalt
adatok figyelembevételével –, a szociális és munkaügyi
miniszter javaslata alapján a Kormány dönt. A szociális és
munkaügyi miniszter a védintézkedésre vonatkozóan az
Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban képviselettel rendel-
kezõ munkavállalói és munkaadói érdekképviseletek véle-
ményének meghallgatásával tesz javaslatot.

(2) Az Európai Bizottság vagy a Tanács által, a védin-
tézkedés tárgyában hozott határozatot a Magyar Közlöny-
ben közzé kell tenni. A Kormány a védintézkedés elrende-
lésérõl szóló döntését rendeletben hirdeti ki.

8. §

E rendelet alkalmazásában
a) szakképzettséget nem igénylõ tevékenység az olyan

tevékenység, amely ellátásához jogszabály sem egyete-
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mi(fõiskolai) végzettség és szakképzettség, sem középfo-
kú iskolai végzettség, sem szakmunkás bizonyítvány meg-
szerzését nem írja elõ,

b) EGT államnak kell tekinteni az Európai Unió tagálla-
mát, továbbá az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megálla-
podásban részes más államot, valamint azt az államot, amely-
nek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, vala-
mint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban
nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alap-
ján az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban
részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

9. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti
a) a Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz tör-

ténõ csatlakozását követõen alkalmazandó munkaerõpiaci
viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004.
(IV. 27.) Korm. rendelet,

b) a Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz tör-
ténõ csatlakozást követõen alkalmazandó munkaerõpiaci
viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004.
(IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 107/2006.
(V. 2.) Korm. rendelet,

c) a Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz tör-
ténõ csatlakozást követõen alkalmazandó munkaerõpiaci
viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004.
(IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló a 218/2006.
(XI. 9.) Korm. rendelet,

d) a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai
Unióhoz történõ csatlakozását követõen a Magyar Köztár-
saság által alkalmazandó, a munkavállalók szabad áramlá-
sára vonatkozó átmeneti szabályokról szóló 354/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet,

e) a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai
Unióhoz történõ csatlakozását követõen a Magyar Köztár-
saság által alkalmazandó, a munkavállalók szabad áramlá-
sára vonatkozó átmeneti szabályokról szóló 354/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 189/2007.
(VII. 18.) Korm. rendelet.

(3) A 4. § (2) bekezdés b) pontjában a „legalább 18 hó-
napig” szövegrész 2009. január 1-jén hatályát veszti.

(4) Ez a bekezdés, valamint a (2) bekezdés 2008. január
2-án hatályát veszti.

(5) Ez a bekezdés, valamint a (3) bekezdés 2009. január
2-án hatályát veszti.

(6) A 6. § által tartalmazott rendelkezést a 2008. január
1-jét követõen létesített foglalkoztatási jogviszonyokban
kell alkalmazni.

(7) Az e rendelet hatálybelépéséig a Magyar Köztársa-
ság által az Európai Unióhoz történõ csatlakozást köve-
tõen alkalmazandó munkaerõpiaci viszonosság és védin-

tézkedés szabályairól szóló 93/2004. (IV. 27.) Korm. ren-
delet 7. §-a alapján bejelentett adatok közül a személyes
adatokat haladéktalanul törölni kell. Ezt követõen a mun-
kaügyi központ a nyilvántartásban csak a 6. § (1) bekezdé-
se szerinti adatkört, és csak személyazonosításra alkalmat-
lan módon tarthatja nyilván.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A román és bolgár állampolgároknak a munkavállalási
engedélyt e rendelet 2. §-a (2) bekezdés b) pontja szerint a
munkaerõpiaci helyzet vizsgálata nélkül ki kell adni a kö-
vetkezõ foglalkozásokban:

Foglalkozás kódja és megnevezése

Irodai jellegû foglalkozások

4194 Irodai sokszorosító

Közlekedési, postai és hírközlési foglalkozások

5224 Vonat fel- és átvevõ
5232 Mozgóposta kezelõ
5233 Járatkísérõ

Nem anyagi jellegû szolgáltatási foglalkozások

5315 Házvezetõnõ
5319 Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozások

Vas- és fémipari foglalkozások

7429 Egyéb fémmegmunkálók, -felületkezelõk

Háziipari, vegyesipari és raktározási foglalkozások,
laboránsok

7530 Raktárkezelõ

Építõipari foglalkozások

7641 Útépítõ, útkarbantartó

Feldolgozóipari gépek kezelõi

8142 Finomkerámia-terméket gyártó gépkezelõ
8145 Mész-, cementterméket gyártó gépkezelõ

Egyéb helyhez kötött gépek kezelõi

8224 Vízturbinagépész, -gépkezelõ
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Mobil gépek kezelõi

8324 Hidromechanikus és úszómunkagép-kezelõ
8325 Kútfúrógép-kezelõ
8332 Településtisztasági szippantógép-kezelõ
8343 Targoncavezetõ

Egyszerû szolgáltatási jellegû foglalkozások

9113 Háztartási alkalmazott
9114 Konyhai kisegítõ
9116 Mosónõ, vasalónõ
9125 Hordár, csomagkihordó
9131 Kézi anyagmozgató, csomagoló
9140 Kubikos
9190 Egyéb segédmunkások
9210 Egyszerû mezõgazdasági foglalkozások
9220 Egyszerû erdészeti, vadászati, halászati foglal-

kozások

* A felsorolt foglalkozásoknál a FEOR–93 szerint az egyes foglalkozá-
sok tartalmi leírásában minimális képzettségi követelményként alapfokú ok-
tatási intézményben szerzett végzettség szerepel.

A Kormány
356/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a földhasználati nyilvántartás részletes
szabályairól

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének
b) pontjában foglalt feladatkörében, továbbá a termõföld-
rõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdésének
c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõ
rendeletet alkotja:

1. §

A földhasználati nyilvántartás számítógépes adatbázis-
ban rögzített, az azt kezelõ számítástechnikai eszközzel ol-
vasható és kinyomtatható formában is megjeleníthetõ
földhasználati lapból, továbbá okirattárból áll.

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában földhasználó: érvényes
jogcím alapján a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény
(a továbbiakban: Tft.) 25/B. § (2) bekezdésében foglalt
mértékben termõföldet használó magánszemély, illetõleg

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ
más szervezet.

(2) A földhasználati lapon kell nyilvántartani a föld-
használó használatában álló, a körzeti földhivatal (a továb-
biakban: földhivatal) illetékességi területén lévõ vala-
mennyi termõföldet, illetõleg mezõ- és erdõgazdasági mû-
velés alatt álló belterületi földet (a továbbiakban együtt:
termõföld) – ide nem értve az erdõ mûvelési ágban nyil-
vántartott földrészleteket – településenként, a helyrajzi
számok emelkedõ sorrendjében, belterület, külterület cso-
portosításban.

(3) A földhasználati lap két részbõl áll, amelynek mintá-
ját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az okirattár a földhasználati bejelentési adatlapokat,
a földhasználati szerzõdéseket, továbbá a nyilvántartásba
vétellel és az adatszolgáltatással kapcsolatos más okirato-
kat tartalmazza.

3. §

A nyilvántartásbavétel során minden földhasználó szá-
mára, földhivatalonként külön földhasználati lapot kell
nyitni, amelyen a földhivatal nevét is fel kell tüntetni.

4. §

A földhasználati lap I. része a földhasználó következõ
adatait tartalmazza:

a) családi és utónevét (gazdálkodó szervezet megneve-
zését),

b) születési nevét,
c) születési évét,
d) anyja nevét,
e) lakcímét (székhelyét, telephelyét),
f) gazdálkodó szervezet földhasználó esetén a statiszti-

kai számjelet.

5. §

A földhasználati lap II. része a használt termõföldre vo-
natkozó következõ adatokat tartalmazza:

a) a település nevét,
b) a termõföld fekvésének (belterület, külterület, kü-

lönleges terület) megjelölését,
c) a földrészlet helyrajzi számát,
d) az alrészletet,
e) a mûvelési ágat,
f) a használt terület mértékét (hektárban, tízezred pon-

tossággal),
g) a minõségi osztályt,
h) termõföld értékét aranykoronában (két tizedes pon-

tossággal),
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i) a használat jogcímét,
j) a használat kezdetének és befejezésének idõpontját,

valamint idõtartamát.

6. §

(1) A földhasználati nyilvántartásbavétel iránti eljárás
(a továbbiakban: eljárás) a földhasználó bejelentése alap-
ján, a bejelentési adatlapnak (a továbbiakban: adatlap)
vagy az eredeti szerzõdésnek az illetékes földhivatalnál
történõ benyújtásával indul.

(2) A termõföld használatát az adatlap, illetõleg a föld-
használó által benyújtott szerzõdés alapján kell nyilvántar-
tásba venni. Az adatlap mintáját e rendelet 2. számú mel-
léklete tartalmazza.

(3) Az adatlapon és a szerzõdésben szereplõ adatokat a
földhivatal a személyazonosság, illetve a képviseleti jogo-
sultság igazolására szolgáló okmányból ellenõrzi.

(4) Ha a földhasználó az adatszolgáltatás iránti kérelmét
postai úton terjeszti elõ, a személyazonosságát teljes bizo-
nyító erejû magánokiratba foglalva kell igazolni.

(5) A jogi személyeknek és jogi személyiség nélküli
szervezeteknek az eljárás megindításához – a (6) bekez-
désben fennálló esetben – csatolniuk kell a keletkezésüket
tanúsító, illetõleg konstituáló bejegyzési határozat eredeti
vagy közjegyzõ által hitelesített példányát, vagy a regiszt-
ráló hatóság (cégbíróság, megyei bíróság) által vezetett
közhiteles nyilvántartás tartalmáról kiállított hiteles máso-
latot, vagy a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény
136. §-a (1) bekezdésének i) pontjában meghatározottak
szerint kiállított közjegyzõi tanúsítványt, amely 30 napnál
nem lehet régebbi. Ha ezek valamelyikét a földhivatalhoz
már korábbi ügyben benyújtották, az újabb kérelemben
elegendõ – az iktatószámra való hivatkozással – a korábbi
benyújtásra és arra utalni, hogy a földhivatalnál lévõ ira-
tokban szereplõ adatok a kérelem földhivatalhoz történõ
benyújtásának idõpontjáig nem változtak meg.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat akkor kell alkalmaz-
ni, ha az ott felsorolt adatok a közigazgatási hatósági eljá-
rás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. § (2) bekezdése
értelmében nem szerezhetõek be.

7. §

(1) Ha a földhasználó több földhivatal illetékességi terüle-
tén fekvõ termõföldet használ, az adatlapot vagy a szerzõdést
– és ezek mellékleteit – a földhasználónak választása szerint a
földek fekvése szerint illetékes valamelyik földhivatalhoz
annyi példányban kell benyújtani, ahány földhivatalt az érint.
A szerzõdésnek egy eredeti példányát a választott illetékes
földhivatalnál kell benyújtani.

(2) Az a területileg illetékes földhivatal, amelyiknél az el-
járást a földhasználó megindította, az adatlap, illetõleg a szer-
zõdés egy-egy példányát a földhasználat nyilvántartásbavé-
telét követõen záradékolja, és azokat haladéktalanul megkül-
di az illetékes földhivataloknak a földhasználat nyilvántartás-
bavétele céljából. A szerzõdés eredeti példánya annál a föld-
hivatalnál marad, amelyiknél az eljárás megindult.

8. §

(1) Ha a használat nem a teljes földrészletre vagy nem a
földrészletnek az ingatlan-nyilvántartási térképen azono-
sítható alrészletére vonatkozik, az adatlap mellékleteként,
illetõleg a szerzõdéshez a bejelentéskor a használattal érin-
tett terület nagyságát és a földrészleten belüli elhelyezke-
dését feltüntetõ vázlatot is csatolni kell a használt terület
egyértelmû beazonosíthatósága érdekében. Ennek földhi-
vatalhoz történõ benyújtásáról a földhasználónak kell gon-
doskodni. A vázlatot a földhasználónak és a használatba
adónak is alá kell írni.

(2) A vázlatot az ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles
másolatán kell elkészíteni. A vázlaton egyértelmû jelzés-
sel kell megjelölni a használt területet.

9. §

(1) A nyilvántartásbavétel iránti kérelmet el kell utasíta-
ni, ha a nyilvántartásbavétel alapjául szolgáló adatlap
alapján a használat jogszabálysértõ vagy a szerzõdés nyil-
vánvalóan érvénytelen. A nyilvánvaló érvénytelenség ese-
te akkor áll fenn, ha az érvénytelenség kétségkívül megál-
lapítható az adatlapból vagy a szerzõdésbõl.

(2) El kell utasítani a nyilvántartásbavétel iránti kérel-
met akkor is, ha a haszonbérleti szerzõdés az elõhaszon-
bérleti jog gyakorlására vonatkozó, külön jogszabályban
foglalt elõírások megsértésével jött létre.

10. §

(1) A Tft. 25/C. § (1) bekezdése esetén a földhivatal a föld-
használat nyilvántartásbavétele után értesíti az ügyészt.

(2) Az ügyész értesítésének tényét a földhasználati lap
jegyzet rovatában fel kell jegyezni. A földhivatal a feljegy-
zést az ügyész további intézkedésétõl függõen törli a föld-
használati lapról.

11. §

A földhasználó által közölt, a földrészletre vonatkozó
adatokat a földhivatal az ingatlan-nyilvántartásban rendel-
kezésre álló adatokból kiegészíti. A földhivatal által nem
pótolható hiányosság esetén a földhivatal a földhasználót a
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hiány pótlására határidõ megjelölésével felhívja. A határ-
idõ a földhasználó kérelmére, indokolt esetben egy
alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható.

12. §

(1) A nyilvántartásbavétel megtörténtét és idõpontját az
adatlapon, illetve a szerzõdésen fel kell tüntetni.

(2) A nyilvántartásbavételt a földhivatal a földhasznála-
ti lapnak az újonnan nyilvántartásba vett adatokat tartal-
mazó részleges másolata megküldésével közli a földhasz-
nálóval és a használatba adóval.

13. §

(1) A földhivatal a földhasználó bejelentése alapján ve-
zeti át a nyilvántartáson a földhasználó adataiban bekövet-
kezett változásokat. A használat jogcímében, idõtartamá-
ban, területnagyságában bekövetkezett változásokat a fe-
lek közös kérelme, illetõleg adatlap vagy szerzõdés alap-
ján vezeti át a földhivatal a nyilvántartáson.

(2) A földhivatal kérelemre és hivatalból is átvezetheti a
nyilvántartáson azokat az adatváltozásokat, amelyek az in-
gatlan-nyilvántartásban a földrészlet adatait érintõen idõ-
közben átvezetésre kerültek.

(3) A földhivatal a változások átvezetését a földhaszná-
lati lapnak a változással érintett adatokat tartalmazó rész-
leges másolata megküldésével közli a földhasználóval és a
használatba adóval.

14. §

(1) A termõföld használata nyilvántartásának törlése hi-
vatalból vagy a földhasználó, illetve a használatba adó be-
jelentése alapján történhet.

(2) A földhivatal hivatalból törli a termõföld használatá-
nak nyilvántartását, ha a használat megszûnése kétségtele-
nül megállapítható.

(3) Ha a használat felmondással vagy a felek közös meg-
egyezésével szûnik meg, a bejelentéshez az írásbeli felmon-
dást és annak elfogadásáról szóló nyilatkozatot vagy a közös
megegyezést tartalmazó okiratot is mellékelni kell. Elfogadó
nyilatkozat hiányában jogerõs bírói ítélettel kell igazolni,
hogy a szerzõdés jogszerûen került felmondásra, illetõleg a
felmondás a szerzõdést megszüntette.

(4) A törölt adatokat a földhasználati nyilvántartás szá-
mítógépes rendszerében kell tárolni, és a törléstõl számí-
tott két évig az adatbázisban meg kell õrizni.

15. §

(1) A földhasználati lapot törölni kell, ha az azon nyil-
vántartott valamennyi használat megszûnt.

(2) Ha a földhasználó újabb használat nyilvántartását
kéri, a földhasználati lapot helyre kell állítani.

(3) Ha a földhivatal ellenõrzése során vagy bejelentés
alapján észleli, hogy a földhasználati lap törlés tévesen tör-
tént, a földhasználati lapot helyre kell állítani.”

16. §

Ha a földhivatal a Ket. alapján a nyilvántartásban kiegé-
szítést, illetve kijavítást végez, ezt a földhasználati lapnak
a kiegészítéssel, illetõleg kijavítással érintett adatait tartal-
mazó részleges másolata megküldésével közli a földhasz-
nálóval és a használatba adóval.

17. §

(1) A földhasználati nyilvántartásból a földhivatal az
alábbi adatokat szolgáltatja:

a) a földhasználati lap teljes másolata, amely vala-
mennyi nyilvántartott adatot tartalmazza,

b) földhasználati lap szemle másolata, amely a fennálló
bejegyzéseket tartalmazza,

c) a földhasználati lap részleges másolata, amely csak a
kívánt tételeket tartalmazza.

(2) Teljes másolat kizárólag a 19. § (2) bekezdése sze-
rinti esetben kérhetõ.

(3) Adatszolgáltatás nem lehetséges a földhasználati
nyilvántartásba történõ betekintéssel.

(4) A földhasználati nyilvántartás – az e rendeletben
meghatározottak szerint – nyilvános.

18. §

(1) Földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelmet
e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott nyomtat-
ványon kell benyújtani.

(2) Az adatszolgáltatási kérelem teljesítése esetén a föld-
használati lap-másolatot hitelesítési záradékkal kell ellátni. A
hitelesítési záradékban fel kell tüntetni, hogy a másolat a ki-
adást megelõzõ napig az eredetivel megegyezik, és a haszná-
latra vonatkozóan bejegyzett fennálló adatokat hitelesen ta-
núsítja. A hiteles földhasználati lap-másolat a földhasználati
nyilvántartásba az érintett földrészlet használatára vonatko-
zóan bejegyzett adatokat hitelesen tanúsítja.

(3) A földhasználati lap másolat szolgáltatása papír alapon
vagy elektronikus adathordozón (pl. cd, dvd) teljesíthetõ.

19. §

(1) A számítógéppel vezetett földhasználati nyilvántar-
tás adatbázisából történõ lekérdezés során a természetes
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személyazonosító adatok nem használhatók fel abból a
célból, hogy annak alapján a lekérdezõ a földhasználó által
használt, a földhasználati nyilvántartásban szereplõ vala-
mennyi földrészletrõl adatszolgáltatást teljesítsen.

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés nem vonatko-
zik arra az esetre, ha az adatszolgáltatást vagy lekérdezést
a földhasználó által használt, a földhasználati nyilvántar-
tásban szereplõ valamennyi földrészletrõl:

a) hatóság, bíróság, ügyészség, költségvetési szerv igény-
li jogszabályban meghatározott feladatai ellátása céljából,

b) a földhasználó igényli.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása esetén az ott felsorolt szer-
veknek az adatszolgálatás iránti kérelmükben meg kell jelöl-
niük a feladatuk ellátására vonatkozó jogszabályhelyet.

20. §

(1) E rendelet 2007. december 30-án lép hatályba.

(2) E rendelet szabályait a hatálybalépést követõen indult
földhasználati bejelentési, földhasználati nyilvántartásból
történõ adatszolgáltatási eljárásokra kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a földhasz-
nálati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/1999.
(XII. 13.) Korm. rendelet – a 23. §, valamint a 25–26. §-ok
kivételével – hatályát veszti. E bekezdés 2008. január
1-jén hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

(Földhivatal neve)

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

FÖLDHASZNÁLATI LAP 

I.

A földhasználó adatai: 
Név (gazdálkodó szervezet neve): 
Születési név (csak akkor nyomtatandó sor, ha van adat): 
Születési év (csak akkor nyomtatandó sor, ha van adat): 
Anyja neve (csak akkor nyomtatandó sor, ha van adat): 
Lakcím (székhely, telephely): 
Statisztikai számjel (csak gazdálkodó szervezetnél): 

Földhasználati bejelentés iktatószáma: 

II.

A használt földterületek adatai: 

(település neve, 
fekvés, helyrajzi szám alap/alátörés) 

   Használat jogcíme:   
   Használat kezdete: (éééé.hh.nn)  Lejárati id : (éééé.hh.nn) 
   Használat id tartama: (éééé.hh.nn) 

   Bejelentés iktatószáma:   
   Módosítás(ok) iktatószáma(i):   
   Törlés iktatószáma:   
   Jegyzet:   
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--------------------------------------------------Alrészlet adatok------------------------------------

 Alr. jel  M velési ág  Min. oszt.  Terület (ha, m2)  Kat. t. jöv. (AK)

- ---------- - ----.---- ----.---- 
- ---------- - ----.---- ----.---- 
- ---------- - ----.---- ----.---- 
- ---------- - ----.---- ----.---- 
- ---------- - ----.---- ----.---- 
- ---------- - ----.---- ----.---- 
- ---------- - ----.---- ----.---- 
- ---------- - ----.---- ----.---- 

          

(település neve, 
fekvés, helyrajzi szám alap/alátörés) 

   Használat jogcíme:   
   Használat kezdete: (éééé.hh.nn)  Lejárati id : (éééé.hh.nn) 
   Használat id tartama: (éééé.hh.nn) 

   Bejelentés iktatószáma:   
   Módosítás(ok) iktatószáma(i):   
   Törlés iktatószáma:   
   Jegyzet:   
      
      
--------------------------------------------------Alrészlet adatok------------------------------------

 Alr. jel  M velési ág  Min. oszt.  Terület (ha, m2)  Kat. t. jöv. (AK)
- ---------- - ----.---- ----.---- 
- ---------- - ----.---- ----.---- 
- ---------- - ----.---- ----.---- 
- ---------- - ----.---- ----.---- 
- ---------- - ----.---- ----.---- 
- ---------- - ----.---- ----.---- 
- ---------- - ----.---- ----.---- 
- ---------- - ----.---- ----.---- 

          
Összes használt terület:   ----.---- ----.---- 
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2. számú melléklet a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

 Földhivatal neve:  Érkezési id :
............................

   Iktatószám:  
............................

   Pótlapok száma:  
............................

   Mellékelt szerz dések
száma: ............................

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP 

Földhasználó adatai 

Családi és utónév (illetve gazdálkodó szervezet neve): ............................................................... 

Születési név: ...............................................................................................................................

Születési id  (év, hó, nap): ........................................................................................................... 

Anyja neve: ..................................................................................................................................

Lakcím (székhely, telephely): ......................................................................................................

Gazdálkodó szervezet statisztikai számjel: .................................................................................. 

A használt földterület adatai 

 Település neve  Fekvés  Helyrajzi szám 
(alap/alátörés) 

      
      
      
A használat jogcíme: .................................................................................................................
A teljes földrészletet használja?  Igen      Nem     
              

 ha nem, vázlatot mellékelt-e?  Igen      Nem     
              
A használt terület nagysága (ha, m2):

Használat kezd  id pontja (év, hó, nap): ..................................................................................... 

Használat lejárati id pontja (év, hó, nap): ................................................................................... 

A használat id tartama (év, hónap): ............................................................................................ 
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Alr. jel M velési ág Min. oszt. Terület (ha, m2) Kat. t. jöv. (AK)

          
          
          
          
          
          
      

 Település neve  Fekvés  Helyrajzi szám 
(alap/alátörés) 

      
      

    

 A használat jogcíme: 
....................................................................................................................
              
 A teljes földrészletet használja?  Igen      Nem     
              
 ha nem, vázlatot mellékelt-e?  Igen      Nem     
              
              
 A használt terület nagysága (ha, m2):

Használat kezd  id pontja (év, hó, nap): ..................................................................................... 

Használat lejárati id pontja (év, hó, nap): ................................................................................... 

vagy a használat id tartama (év, hónap): ..................................................................................... 

          
Alr. jel M velési ág Min. oszt. Terület (ha, m2) Kat. t. jöv. (AK)

          
          
          
          
          
          
          
          
          
 Összes használatba  vett:  Terület (ha, m2)  Kat. t. jöv. (AK)
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Használatba adó adatai 

Családi és utónév (gazdálkodó szervezet neve): .......................................................................... 

Születési név: ...............................................................................................................................

Születési id  (év, hó, nap): ........................................................................................................... 

Anyja neve: ..................................................................................................................................

Lakcím (székhely, telephely): ......................................................................................................

Gazdálkodó szervezet esetén statisztikai számjel: ....................................................................... 

   

 ……………………………..……………  .....................................................................
használatba adó aláírása földhasználó aláírása 

Nyilatkozom, hogy a földhasználat 
törvényben foglalt korlátozást nem sért 

 ......................................................................
földhasználó aláírása 

 A földhasználat nyilvántartásba vétele megtörtént.   
    
 ......................................, év….hónap…nap.   
    
   .....................................................................
   ügyintéz  aláírása 
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3. számú melléklet a 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

…………………/2007 iktatószám 

Kérelem földhasználati lap másolat szolgáltatása iránt 

(megrendel )

I. A földhasználati lap másolatot igényl  adatai

 Családi név: 
................................................................................................................................................................................... 
 Utónév: 
...................................................................................................................................................................................
.Születési név: 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 Anyja születési neve: 
................................................................................................................................................................................... 
 Lakcím: 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 Születési hely: 
................................................................................................................................................................................... 
 Születési id : [ ][ ][ ][ ] [ ][ ] [ ][ ] 

Földhasználó:         igen [ ]       nem [ ] 

használatba adó:         igen [ ]       nem [ ] 

Másolat típusa:      szemle [ ]      teljes [ ]     részleges [ ]* 

II. Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez  szervezet címe (székhelye) és megnevezése

 Amennyiben a földhasználati lap másolatot igényl  jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez
egyéb szervezet nevében jár el, az I. pontban foglalt adatokon túlmen en az alábbiakban fel kell tüntetni a 
szervezet megnevezését is. 

 Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkez  szervezet megnevezése: ....................................……..
................................................................................................................................................................................... 

III. A kérelemmel érintett ingatlan(ok) megjelölése részleges földhasználati lap másolat iránti kérelemnél:

Település neve 
Az ingatlan 

fekvése
Az ingatlan 

helyrajzi száma 
Az igényelt 

másolatok száma 
        
        
        
        

Kelt: .......................................................

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

kérelmez  aláírása 

A Földhivatal tölti ki! 

V. Személyazonosságot igazoló okmány megnevezése:                                                           Száma:  

 A kérelemben szerepl  adatokat a személyazonosság igazolására szolgáló okmányból ellen riztem. 

 ................................................ 
ügyintéz  aláírása 



A Kormány
357/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési
Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról

és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes
szabályairól szóló

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjá-
ban és a 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében el-
járva, továbbá a 35. § (2) bekezdésében megállapított ere-
deti jogalkotó hatáskörében, valamint az ingatlan-nyilván-
tartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. §-a (5) bekez-
désének c), d) pontjaiban, a földmérési és térképészeti te-
vékenységrõl szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29. §
(5) bekezdés a) pontjában, a termõföldrõl szóló 1994. évi
LV. törvény 90. §-a (1) bekezdésének i) pontjában, a ter-
mõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. §
(1) bekezdés a) pontjában, a növényfajták állami elismeré-
sérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forga-
lomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) be-
kezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 174/A. § a) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján a következõ rendeletet alkotja:

1. §

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Inté-
zetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilván-
tartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1–4. §-ai
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„1. § (1) Ingatlanügyi hatóságként a Kormány – ha kor-
mányrendelet eltérõen nem rendelkezik – a földhivatalt je-
löli ki.

(2) A földhivatal központi hivatal. A földhivatalt a föld-
mûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter) irányítja.

(3) A földhivatali szervezet-rendszer megyei földhiva-
talokból, Budapesten a Fõvárosi Földhivatalból (a továb-
biakban együtt: megyei földhivatal), körzeti földhivata-
lokból és kirendeltségekbõl áll. A kirendeltségek önálló
hatósági jogkörrel nem rendelkeznek.

2. § (1) Az ingatlanügyi hatósági ügyeket – ha e rendelet
másként nem rendelkezik – elsõ fokon az ingatlan fekvése
szerint illetékes körzeti földhivatal, másodfokon, felettes
ingatlanügyi hatóságként a megyei földhivatal látja el.

(2) A földhivatal a rendelkezésre álló adat- és eszközál-
lomány igénybevételével alaptevékenységén kívül meg-
rendelõk részére egyéb – alapító okiratában foglalt – szol-
gáltatási tevékenységet is végezhet, ha az hatósági felada-
tainak ellátását nem veszélyezteti.”

3. § (1) A megyei földhivatal önálló jogi személy, önál-
lóan gazdálkodó, az elõirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkezõ költségvetési szerv, mely ellátja az illeté-
kességi területén mûködõ körzeti földhivatalok meghatá-
rozott gazdasági és pénzügyi feladatait is.

(2) A megyei földhivatal illetékességi területe kiterjed a
megye területére, a Fõvárosi Földhivatal illetékessége pe-
dig a fõváros területére, az e rendelet mellékletében foglal-
tak szerint.

(3) A körzeti földhivatal jogi személy, a megyei földhi-
vatal részjogkörû költségvetési egysége.

(4) A körzeti földhivatal illetékessége, illetve a földhi-
vatali kirendeltség mûködési területe kiterjed az e rendelet
mellékletében meghatározott települések, illetve a fõváro-
si kerületek közigazgatási területére.

4. § (1) A földhivatalt a hivatalvezetõ vezeti.
(2) A kinevezési és a munkáltatói jogkört
a) a megyei földhivatal vezetõje felett a miniszter,
b) a körzeti földhivatal vezetõje és a megyei földhiva-

tali dolgozók felett – a (3) bekezdés kivételével – a megyei
földhivatal vezetõje,

c) a körzeti földhivatali dolgozók és a körzeti földhiva-
tali kirendeltség vezetõje és dolgozói felett a körzeti föld-
hivatal vezetõje
gyakorolja.

(3) A megyei földhivatalnál a gazdasági vezetõ megbí-
zása a miniszter hatáskörébe tartozik, a munkáltatói jog-
kört a megyei földhivatal vezetõje gyakorolja.”

2. §

Az R. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § (1) A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi

CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 6. § (3) bekezdé-
se szerinti jóváhagyás tekintetében, ha az újrahasznosítás-
sal érintett terület

a) több körzeti földhivatal illetékességi területére ter-
jed ki, a megyei földhivatal,

b) több megyében fekszik, a legnagyobb területtel érin-
tett megyei földhivatal – az érintett megyei földhivatalok-
kal való elõzetes egyeztetést követõen – hagyja jóvá.

(2) Az újrahasznosításra készített terv jóváhagyásában
szakhatóságként mûködik közre:

a) Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal talajvédelmi
jogkörben,

b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség természetvédelmi jogkörben, ha az érintett
ingatlan az ingatlan-nyilvántartás szerint természetvédel-
mi oltalom alatt áll,

c) a kulturális örökségvédelmi hatóság kulturális örök-
ségvédelmi jogkörben, ha az érintett ingatlan az ingat-
lan-nyilvántartás szerint fokozottan, vagy kiemelten vé-
dett régészeti lelõhely, mûemlék, illetve mûemléki terület
(mûemléki környezet, mûemléki jelentõségû terület, törté-
neti táj).”
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3. §

Az R. 16. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § A Tfvt. 9. §-ában foglalt jogkörben eljárva, ha a

más célú hasznosítás iránti kérelem több körzeti földhiva-
tal illetékességi területén fekvõ termõföldre vonatkozik, a
kérelmet a megyei földhivatal bírálja el.”

4. §

Az R. 17. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § A termõföld végleges más célú hasznosításá-

nak engedélyezési eljárásában szakhatóságként mûkö-
dik közre:

a) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség tájvédelmi jogkörben,

b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség természetvédelmi jogkörben, ha a kérelem-
mel érintett termõföld az ingatlan-nyilvántartás szerint ter-
mészetvédelmi oltalom alatt áll,

c) a kulturális örökségvédelmi hatóság kulturális örök-
ségvédelmi jogkörben, ha az érintett ingatlan az ingat-
lan-nyilvántartás szerint fokozottan, vagy kiemelten vé-
dett régészeti lelõhely, mûemlék, illetve mûemléki terület
(mûemléki környezet, mûemléki jelentõségû terület, törté-
neti táj),

d) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség vízügyi jogkörben, ha a kérelemmel érintett
termõföld folyó parti sávjában van.”

5. §

Az R. a következõ 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § A termõföld idõleges más célú hasznosításá-

nak engedélyezési eljárásában szakhatóságként mûködik
közre:

a) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal talajvédel-
mi jogkörben,

b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség természetvédelmi jogkörben, ha a kérelem-
mel érintett termõföld az ingatlan-nyilvántartás szerint ter-
mészetvédelmi oltalom alatt áll,

c) a kulturális örökségvédelmi hatóság kulturális örök-
ségvédelmi jogkörben, ha az érintett ingatlan az ingat-
lan-nyilvántartás szerint fokozottan, vagy kiemelten vé-
dett régészeti lelõhely, mûemlék, illetve mûemléki terület
(mûemléki környezet, mûemléki jelentõségû terület, törté-
neti táj),

d) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség vízügyi jogkörben, ha a kérelemmel érintett
termõföld folyó parti sávjában van.”

6. §

Az R. a következõ 17/B. §-sal egészül ki:
„17/B. § A Tfvt. 16. §-ában foglalt engedély nélküli más

célú hasznosítás esetén a más célú hasznosítás folytatásá-
hoz való hozzájárulás megadására irányuló eljárásban
azok a szakhatóságok mûködnek közre, melyek az érintett
termõföld idõleges, illetõleg végleges más célú hasznosí-
tásának engedélyezési eljárásában közremûködtek volna.”

7. §

Az R. 18. § (3) bekezdésének második mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„Az Fttv. 19. § (2) bekezdés b) pontja szerinti karbantar-
tási feladatokról a megyei földhivatal – a FÖMI-vel közö-
sen – gondoskodik.”

8. §

Az R. kiegészül az e rendelet mellékletében foglalt mel-
léklettel.

9. §

(1) E rendelet 2008. január 2-án lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Mezõ-
gazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûkö-
désérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. §
(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„32. § (1) A Kormány a termõföld védelmérõl szóló
2007. évi CXXIX. törvény szerinti talajvédelmi hatóság-
ként a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi
szervét, mezõgazdasági igazgatási szervként a Mezõgaz-
dasági Vidékfejlesztési Hivatal területi szervét, növényter-
mesztési hatóságként a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hi-
vatal központját jelöli ki.”

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:

a) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozá-
sáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 32. § (2) és (4) bekezdése;

b) a földügyi szakigazgatási tevékenységrõl és szerve-
zetrõl szóló 68/1990. (IV. 4.) MT rendelet;

c) a földhivatalokról szóló 62/1999. (VI. 21.) FVM ren-
delet;

d) a Földmérési és Távérzékelési Intézet létesítésérõl és
feladatairól szóló 6/1988. (V. 19.) MÉM rendelet.

(4) E rendelet 2008. január 3-án hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet
a 357/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„Melléklet a földhivatalokról, a Földmérési
és Távérzékelési Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról

és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes
szabályairól szóló

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A fõvárosi, a megyei és a körzeti földhivatalok
illetékességi területe, valamint a kirendeltségek

mûködési területe

1. FÕVÁROSI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Budapest)

1/1. Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal (székhelye:
Budapest, XI. ker.)

Budapest I. kerület
Budapest II. kerület
Budapest III. kerület
Budapest VIII. kerület
Budapest IX. kerület
Budapest X. kerület
Budapest XI. kerület
Budapest XII. kerület
Budapest XVII. kerület
Budapest XVIII. kerület
Budapest XIX. kerület
Budapest XX. kerület
Budapest XXI. kerület
Budapest XXII. kerület
Budapest XXIII. kerület

1/2. Budapesti 2. számú Körzeti Földhivatal (székhe-
lye: Budapest, XIII. ker.)

Budapest IV. kerület
Budapest V. kerület
Budapest VI. kerület
Budapest XIII. kerület

1/3. Budapesti 3. számú Körzeti Földhivatal (székhelye:
Budapest, XIV. ker.)

Budapest VII. kerület
Budapest XIV. kerület
Budapest XV. kerület
Budapest XVI. kerület”

2. BARANYA MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Pécs)

2/1. Komlói Körzeti Földhivatal

Alsómocsolád
Apátvarasd

Ág
Bakóca
Baranyajenõ
Baranyaszentgyörgy
Bikal
Bodolyabér
Egyházaskozár
Erdõsmecske
Felsõegerszeg
Gerényes
Gödre
Hegyhátmaróc
Hidas
Hosszúhetény
Kárász
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisvaszar
Komló
Köblény
Liget
Lovászhetény
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarszék
Martonfa
Mágocs
Mánfa
Máza
Mecseknádasd
Mecsekpölöske
Mekényes
Mezõd
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
Nagypall
Óbánya
Ófalu
Oroszló
Palé
Pécsvárad
Sásd
Szalatnak
Szágy
Szárász
Szászvár
Tarrós
Tékes
Tófû
Tormás
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok
Vékény
Zengõvárkony
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2/2. Mohácsi Körzeti Földhivatal

Babarc
Bár
Belvárdgyula
Bezedek
Bóly
Borjád
Dunaszekcsõ
Erdõsmárok
Erzsébet
Fazekasboda
Feked
Geresdlak
Görcsönydoboka
Hásságy
Hímesháza
Homorúd
Ivándárda
Kátoly
Kékesd
Kisbudmér
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Liptód
Majs
Maráza
Máriakéménd
Mohács
Monyoród
Nagybudmér
Nagynyárád
Olasz
Palotabozsok
Pócsa
Sárok
Sátorhely
Somberek
Szajk
Szebény
Szederkény
Szellõ
Székelyszabar
Szûr
Töttös
Udvar
Versend
Véménd

2/3. Pécsi Körzeti Földhivatal

Abaliget
Aranyosgadány
Bakonya
Berkesd

Birján
Bogád
Cserkút
Ellend
Görcsöny
Gyód
Husztót
Keszü
Kovácsszénája
Kozármisleny
Kökény
Kõvágószõlõs
Kõvágótõttõs
Lothárd
Magyarsarlós
Nagykozár
Orfû
Pellérd
Pereked
Pécs
Pécsudvard
Pogány
Regenye
Romonya
Szemely
Szilágy
Szõke

2/4. Siklósi Körzeti Földhivatal

Adorjás
Alsószentmárton
Áta
Babarcszõlõs
Baksa
Baranyahidvég
Beremend
Besence
Bisse
Bogádmintszent
Bosta
Cun
Csarnota
Csányoszró
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávaiványi
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Drávasztára
Egerág
Egyházasharaszti
Garé
Gilvánfa
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Gordisa
Harkány
Hegyszentmárton
Hirics
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kákics
Kásád
Kemse
Kémes
Kisasszonyfa
Kisdér
Kisharsány
Kisherend
Kisjakabfalva
Kiskassa
Kislippó
Kisszentmárton
Kistapolca
Kistótfalu
Kórós
Kovácshida
Lapáncsa
Lúzsok
Magyarbóly
Magyarmecske
Magyartelek
Marócsa
Matty
Márfa
Márok
Nagycsány
Nagyharsány
Nagytótfalu
Ócsárd
Okorág
Old
Ózdfalu
Palkonya
Páprád
Peterd
Pécsdevecser
Piskó
Rádfalva
Sámod
Sellye
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Sósvertike
Szalánta
Szaporca
Szava
Szilvás
Szõkéd

Tengeri
Tésenfa
Téseny
Turony
Újpetre
Vajszló
Vejti
Villány
Villánykövesd
Vokány
Zaláta

2/5. Szigetvári Körzeti Földhivatal

Almamellék
Almáskeresztúr
Basal
Bánfa
Bicsérd
Boda
Bogdása
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bükkösd
Bürüs
Csebény
Cserdi
Csertõ
Csonkamindszent
Dencsháza
Dinnyeberki
Drávafok
Drávakeresztúr
Endrõc
Felsõszentmárton
Gerde
Gyöngyfa
Gyöngyösmellék
Helesfa
Hetvehely
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Kacsóta
Katádfa
Kétújfalu
Királyegyháza
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Markóc
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nagyváty
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Nemeske
Nyugotszenterzsébet
Okorvölgy
Patapoklosi
Pettend
Pécsbagota
Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhatvan
Somogyhárságy
Somogyviszló
Sumony
Szabadszentkirály
Szentdénes
Szentegát
Szentkatalin
Szentlászló
Szentlõrinc
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Velény
Zádor
Zók

3. BÁCS-KISKUN MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Kecskemét)

3/1. Bácsalmási Körzeti Földhivatal

Bácsalmás
Bácsszõlõs
Csikéria
Katymár
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Mélykút
Tataháza

3/2. Bajai Körzeti Földhivatal

Baja
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Bátmonostor
Borota
Csátalja
Csávoly
Dávod

Dunafalva
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsõszentiván
Gara
Hercegszántó
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Rém
Sükösd
Szeremle
Vaskút

3/3. Kalocsai Körzeti Földhivatal

Bátya
Drágszél
Dunaegyháza
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dusnok
Fajsz
Foktõ
Géderlak
Hajós
Harta
Homokmégy
Kalocsa
Miske
Ordas
Öregcsertõ
Solt
Szakmár
Újsolt
Újtelek
Uszód

3/4. Kecskeméti Körzeti Földhivatal

Ágasegyháza
Ballószög
Felsõlajos
Fülöpháza
Helvécia
Izsák
Jakabszállás
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunbaracs
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek
Nyárlõrinc
Orgovány
Szentkirály
Tiszakécske
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Tiszaug
Városföld

3/5. Kiskõrösi Körzeti Földhivatal

Akasztó
Bócsa
Császártöltés
Csengõd
Fülöpszállás
Imrehegy
Kaskantyú
Kecel
Kiskõrös
Páhi
Soltszentimre
Soltvadkert
Tabdi
Tázlár

3/6. Kiskunfélegyházai Körzeti Földhivatal

Bugac
Bugacpusztaháza
Fülöpjakab
Gátér
Kiskunfélegyháza
Kunszállás
Pálmonostora
Petõfiszállás
Tiszaalpár

3/7. Kiskunhalasi Körzeti Földhivatal

Balotaszállás
Csólyospálos
Harkakötöny
Jánoshalma
Jászszentlászló
Kelebia
Kéleshalom
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kisszállás
Kömpöc
Kunfehértó
Móricgát
Pirtó
Szank
Tompa
Zsana

3/8. Kunszentmiklósi Körzeti Földhivatal

Apostag
Dunavecse
Kunadacs
Kunpeszér

Kunszentmiklós
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Tass

4. BÉKÉS MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Békéscsaba)

4/1. Békéscsabai Körzeti Földhivatal

Békéscsaba
Csabaszabadi
Csárdaszállás
Csorvás
Doboz
Gerendás
Kétsoprony
Kondoros
Köröstarcsa
Mezõberény
Szabadkígyós
Telekgerendás
Újkígyós

4/2. Gyulai Körzeti Földhivatal

Elek
Geszt
Gyula
Kétegyháza
Kötegyán
Lõkösháza
Mezõgyán
Méhkerék
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Újszalonta

4/3. Gyulai Körzeti Földhivatal Békési Kirendeltsége

Békés
Bélmegyer
Kamut
Murony
Tarhos

4/4. Orosházai Körzeti Földhivatal

Békéssámson
Csanádapáca
Gádoros
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Tótkomlós
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4/5. Orosházai Körzeti Földhivatal Mezõkovácsházai
Kirendeltsége

Almáskamarás
Battonya
Dombegyház
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezõhegyes
Mezõkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Pusztaottlaka
Végegyháza

4/6. Szarvasi Körzeti Földhivatal

Békésszentandrás
Csabacsûd
Hunya
Kardos
Örménykút
Szarvas

4/7. Szarvasi Körzeti Földhivatal Gyomaendrõdi Kiren-
deltsége

Dévaványa
Ecsegfalva
Gyomaendrõd

4/8. Szeghalmi Körzeti Földhivatal

Biharugra
Bucsa
Füzesgyarmat
Kertészsziget
Körösladány
Körösnagyharsány
Körösújfalu
Okány
Szeghalom
Vésztõ
Zsadány

5. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
FÖLDHIVATAL

(székhelye: Miskolc)

5/1. Edelényi Körzeti Földhivatal

Abod
Aggtelek
Alacska
Alsószuha
Alsótelekes
Balajt
Bánhorváti
Becskeháza
Berente
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Boldva
Borsodszirák
Damak
Debréte
Dédestapolcsány
Dövény
Edelény
Égerszög
Felsõkelecsény
Felsõnyárád
Felsõtelekes
Galvács
Hangács
Hegymeg
Hidvégardó
Imola
Irota
Izsófalva
Jákfalva
Jósvafõ
Kazincbarcika
Kánó
Komjáti
Kurityán
Lak
Ládbesenyõ
Martonyi
Mályinka
Meszes
Múcsony
Nagybarca
Nyomár
Ormosbánya
Perkupa
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Ragály
Rakaca
Rakacaszend
Rudabánya
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókaza
Sajószentpéter
Szakácsi
Szalonna
Szendrõ
Szendrõlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szõlõsardó
Szuhafõ
Szuhakálló
Szuhogy
Tardona
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Trizs
Vadna
Varbóc
Viszló
Zádorfalva
Ziliz
Zubogy

5/2. Encsi Körzeti Földhivatal

Abaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszolnok
Abaújvár
Alsógagy
Alsóvadász
Arka
Aszaló
Baktakék
Beret
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Büttös
Csenyéte
Csobád
Detek
Encs
Fancsal

Fáj
Felsõdobsza
Felsõgagy
Felsõvadász
Fony
Forró
Fulókércs
Gadna
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Garadna
Gibárt
Gönc
Göncruszka
Halmaj
Hejce
Hernádbüd
Hernádcéce
Hernádkércs
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hidasnémeti
Homrogd
Ináncs
Kány
Kázsmárk
Keresztéte
Kéked
Kiskinizs
Korlát
Krasznokvajda
Kupa
Léh
Litka
Méra
Mogyoróska
Monaj
Nagykinizs
Novajidrány
Nyésta
Pamlény
Pányok
Pere
Perecse
Pusztaradvány
Rásonysápberencs
Regéc
Selyeb
Szalaszend
Szászfa
Szemere
Szentistvánbaksa
Telkibánya
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Tornyosnémeti
Vilmány
Vizsoly
Zsujta

5/3. Mezõkövesdi Körzeti Földhivatal

Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövõ
Kács
Mezõkeresztes
Mezõkövesd
Mezõnagymihály
Mezõnyárád
Négyes
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszavalk
Vatta

5/4. Miskolci Körzeti Földhivatal

Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bõcs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Emõd
Felsõzsolca
Gesztely
Girincs
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kesznyéten
Kiscsécs
Kisgyõr
Kistokaj
Kondó
Köröm
Mályi
Miskolc
Muhi
Nyékládháza
Onga

Onód
Parasznya
Radostyán
Répáshuta
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajóhidvég
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópálfala
Sajópetri
Sajósenye
Sajóvámos
Szikszó
Szirmabesenyõ
Varbó

5/5. Ózdi Körzeti Földhivatal

Arló
Bánréve
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Domaháza
Dubicsány
Farkaslyuk
Gömörszõlõs
Hangony
Hét
Járdánháza
Kelemér
Királd
Kissikátor
Lénárddaróc
Nekézseny
Ózd
Putnok
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajóvelezd
Sáta
Serényfalva
Uppony

5/6. Sátoraljaújhelyi Körzeti Földhivatal

Alsóberecki
Alsóregmec
Bodroghalom
Bodrogolaszi
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Bózsva
Cigánd
Dámoc
Erdõhorváti
Felsõberecki
Felsõregmec
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Györgytarló
Háromhuta
Hercegkút
Hollóháza
Karcsa
Karos
Kenézlõ
Kishuta
Kisrozvágy
Komlóska
Kovácsvágás
Lácacséke
Makkoshotyka
Mikóháza
Nagyhuta
Nagyrozvágy
Nyíri
Olaszliszka
Pácin
Pálháza
Pusztafalu
Révleányvár
Ricse
Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Semjén
Tiszacsermely
Tiszakarád
Tolcsva
Vajdácska
Vágáshuta
Vámosújfalu
Vilyvitány
Viss
Zalkod
Zemplénagárd

5/7. Szerencsi Körzeti Földhivatal

Abaújszántó
Alsódobsza
Baskó

Bekecs
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Csobaj
Erdõbénye
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezõzombor
Monok
Prügy
Rátka
Sima
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
Szerencs
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tarcal
Tállya
Tiszaladány
Tiszaluc
Tiszatardos
Tokaj
Újcsanálos

5/8. Tiszaújvárosi Körzeti Földhivatal

Ároktõ
Gelej
Hejõbába
Hejõkeresztúr
Hejõkürt
Hejõpapi
Hejõszalonta
Igrici
Mezõcsát
Nagycsécs
Nemesbikk
Oszlár
Sajóörös
Sajószöged
Szakáld
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszapalkonya
Tiszatarján
Tiszaújváros
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6. CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Szeged)

6/1. Hódmezõvásárhelyi Körzeti Földhivatal

Hódmezõvásárhely
Mártély
Mindszent
Székkutas

6/2. Makói Körzeti Földhivatal

Ambrózfalva
Apátfalva
Csanádalberti
Csanádpalota
Ferencszállás
Földeák
Királyhegyes
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Pitvaros

6/3. Szegedi Körzeti Földhivatal

Algyõ
Baks
Balástya
Csengele
Deszk
Dóc
Domaszék
Kistelek
Kübekháza
Ópusztaszer
Pusztaszer
Röszke
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván
Zsombó

6/4. Szegedi Körzeti Földhivatal Mórahalmi Kirendelt-
sége

Ásotthalom
Bordány
Forráskút

Mórahalom
Öttömös
Pusztamérges
Ruzsa
Üllés
Zákányszék

6/5. Szentesi Körzeti Földhivatal

Árpádhalom
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Nagymágocs
Nagytõke
Szegvár
Szentes

6/6. Csongrádi Körzeti Földhivatal

Csanytelek
Csongrád
Felgyõ
Tömörkény

7. FEJÉR MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Székesfehérvár)

7/1. Bicskei Körzeti Földhivatal

Alcsútdoboz
Bicske
Bodmér
Csabdi
Csákvár
Etyek
Felcsút
Gánt
Mány
Óbarok
Szár
Tabajd
Újbarok
Vál
Vértesacsa
Vértesboglár

7/2. Dunaújvárosi Körzeti Földhivatal

Adony
Baracs
Beloiannisz
Besnyõ
Daruszentmiklós
Dunaújváros
Elõszállás
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Ercsi
Iváncsa
Kisapostag
Kulcs
Mezõfalva
Nagykarácsony
Nagyvenyim
Perkáta
Pusztaszabolcs
Rácalmás
Ráckeresztúr

7/3. Móri Körzeti Földhivatal

Bakonycsernye
Bakonykúti
Balinka
Bodajk
Csákberény
Csókakõ
Fehérvárcsurgó
Isztimér
Kincsesbánya
Magyaralmás
Mór
Nagyveleg
Pusztavám
Söréd

7/4. Sárbogárdi Körzeti Földhivatal

Alap
Alsószentiván
Cece
Dég
Hantos
Igar
Kálóz
Lajoskomárom
Mezõkomárom
Mezõszilas
Nagylók
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárosd
Sárszentágota
Szabadegyháza
Szabadhidvég
Vajta

7/5. Székesfehérvári Körzeti Földhivatal

Aba
Baracska
Csór
Csõsz
Enying

Füle
Gárdony
Gyúró
Iszkaszentgyörgy
Jenõ
Kajászó
Kápolnásnyék
Kisláng
Kõszárhegy
Lepsény
Lovasberény
Martonvásár
Mátyásdomb
Mezõszentgyörgy
Moha
Nadap
Nádasdladány
Pákozd
Pátka
Pázmánd
Polgárdi
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Sukoró
Szabadbattyán
Székesfehérvár
Tác
Tordas
Úrhida
Velence
Vereb
Zámoly
Zichyújfalu

8. GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Gyõr)

8/1. Csornai Körzeti Földhivatal

Acsalag
Barbacs
Bágyogszovát
Bezi
Bodonhely
Bogyoszló
Bõsárkány
Cakóháza
Csorna
Dör
Egyed
Farád
Fehértó
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Gyõrsövényház
Jobaháza
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Mérges
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábacsécsény
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábcakapi
Sobor
Sopronnémeti
Szany
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vág
Zsebeháza

8/2. Gyõri Körzeti Földhivatal

Abda
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Bõny
Börcs
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Écs
Fenyõfõ
Gönyû
Gyõr
Gyõrasszonyfa
Gyõrladamér
Gyõrság
Gyõrújbarát
Gyõrújfalu
Gyõrzámoly
Ikrény
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Lázi
Mezõörs
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl

Öttevény
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Ravazd
Rábapatona
Rétalap
Románd
Sikátor
Sokorópátka
Tarjánpuszta
Táp
Tápszentmiklós
Tényõ
Töltéstava
Vámosszabadi
Veszprémvarsány
Vének

8/3. Gyõri Körzeti Földhivatal Téti Kirendeltsége

Árpás
Csikvánd
Felpéc
Gyarmat
Gyömöre
Gyõrszemere
Kajárpéc
Kisbabot
Mórichida
Rábaszentmiklós
Rábaszentmihály
Szerecseny
Tét

8/4. Kapuvári Körzeti Földhivatal

Agyagosszergény
Babót
Beled
Cirák
Csapod
Dénesfa
Edve
Fertõendréd
Gyóró
Himód
Hövej
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Osli
Petõháza
Rábakecöl
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
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Veszkény
Vitnyéd

8/5. Mosonmagyaróvári Körzeti Földhivatal

Ásványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdõ
Halászi
Hegyeshalom
Hédervár
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Levél
Lébény
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Püski
Rajka
Újrónafõ
Várbalog

8/6. Soproni Körzeti Földhivatal

Ágfalva
Csáfordjánosfa
Csér
Ebergõc
Egyházasfalu
Fertõboz
Fertõd
Fertõhomok
Fertõrákos
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykõ
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövõ
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Pinnye

Pusztacsalád
Répceszemere
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira

9. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Debrecen)

9/1. Berettyóújfalui Körzeti Földhivatal

Ártánd
Bakonszeg
Bedõ
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Biharkeresztes
Bojt
Csökmõ
Darvas
Derecske
Esztár
Furta
Gáborján
Hencida
Kismarja
Komádi
Konyár
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomoróg
Mezõpeterd
Mezõsas
Nagykereki
Pocsaj
Szentpéterszeg
Tépe
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka

9/2. Debreceni Körzeti Földhivatal

Álmosd
Bagamér
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Balmazújváros
Bocskaikert
Debrecen
Egyek
Fülöp
Hajdúbagos
Hajdúhadház
Hajdúsámson
Hortobágy
Hosszúpályi
Kokad
Létavértes
Mikepércs
Monostorpályi
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírábrány
Nyírmártonfalva
Sáránd
Téglás
Tiszacsege
Újléta
Újszentmargita
Vámospércs

9/3. Hajdúböszörményi Körzeti Földhivatal

Folyás
Görbeháza
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Polgár
Tiszagyulaháza
Újtikos

9/4. Hajdúszoboszlói Körzeti Földhivatal

Ebes
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nagyhegyes

9/5. Püspökladányi Körzeti Földhivatal

Báránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Földes
Kaba
Nagyrábé
Nádudvar
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tetétlen

10. HEVES MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Eger)

10/1. Egri Körzeti Földhivatal

Andornaktálya
Balaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Bodony
Bükkszenterzsébet
Bükkszentmárton
Bükkszék
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerszalók
Egerszólát
Erdõkövesd
Fedémes
Felsõtárkány
Hevesaranyos
Istenmezeje
Ivád
Kerecsend
Kisfüzes
Maklár
Mátraballa
Mátraderecske
Mikófalva
Mónosbél
Nagytálya
Nagyvisnyó
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Parád
Parádsasvár
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
Szarvaskõ
Szentdomonkos
Szilvásvárad
Szúcs
Tarnalelesz
Tarnaszentmária
Terpes
Váraszó
Verpelét
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10/2. Füzesabonyi Körzeti Földhivatal

Aldebrõ
Besenyõtelek
Dormánd
Egerfarmos
Feldebrõ
Füzesabony
Kál
Kápolna
Kompolt
Mezõszemere
Mezõtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tófalu
Újlõrincfalva

10/3. Gyöngyösi Körzeti Földhivatal

Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
Pálosvörösmart
Szücsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek

10/4. Hatvani Körzeti Földhivatal

Apc
Boldog
Csány
Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
Kerekharaszt

Lõrinci
Nagykökényes
Petõfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó

10/5. Hevesi Körzeti Földhivatal

Átány
Boconád
Erdõtelek
Erk
Heves
Hevesvezekény
Kisköre
Kömlõ
Pély
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Zaránk

11. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
FÖLDHIVATAL

(székhelye: Szolnok)

11/1. Jászberényi Körzeti Földhivatal

Alattyán
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászágó
Jászárokszállás
Jászberény
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsõszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
Jásztelek
Pusztamonostor

11/2. Kunszentmártoni Körzeti Földhivatal

Cibakháza
Cserkeszõlõ
Csépa
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Kunszentmárton
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas

11/3. Szolnoki Körzeti Földhivatal

Besenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kõtelek
Martfû
Nagykörû
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szajol
Szászberek
Szolnok
Tiszaföldvár
Tiszajenõ
Tiszasüly
Tiszavárkony
Tószeg
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas

11/4. Szolnoki Körzeti Földhivatal Mezõtúri Kirendelt-
sége

Kétpó
Mesterszállás
Mezõhék
Mezõtúr
Túrkeve

11/5. Tiszafüredi Körzeti Földhivatal

Abádszalók
Nagyiván
Tiszabura
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaszentimre
Tiszaszõlõs
Tomajmonostora

11/6. Törökszentmiklósi Körzeti Földhivatal

Fegyvernek
Kenderes
Kengyel
Kisújszállás

Kuncsorba
Kunhegyes
Örményes
Tiszabõ
Tiszagyenda
Tiszapüspöki
Tiszaroff
Tiszatenyõ
Törökszentmiklós

11/7. Törökszentmiklósi Körzeti Földhivatal Karcagi
Kirendeltsége

Berekfürdõ
Karcag
Kunmadaras

12. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

(székhelye: Esztergom)

12/1. Dorogi Körzeti Földhivatal

Annavölgy
Bajna
Csolnok
Dág
Dorog
Epöl
Kesztölc
Leányvár
Máriahalom
Nagysáp
Piliscsév
Sárisáp
Tokod
Tokodaltáró
Úny

12/2. Esztergomi Körzeti Földhivatal

Bajót
Dömös
Esztergom
Lábatlan
Mogyorósbánya
Nyergesújfalu
Pilismarót
Süttõ
Tát

12/3. Komáromi Körzeti Földhivatal

Aka
Almásfüzitõ
Ács
Ácsteszér
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Ászár
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bana
Bábolna
Bársonyos
Csatka
Császár
Csém
Csép
Ete
Kerékteleki
Kisbér
Kisigmánd
Komárom
Mocsa
Nagyigmánd
Réde
Súr
Tárkány
Vérteskethely

12/4. Tatai Körzeti Földhivatal

Baj
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Kocs
Naszály
Neszmély
Szomód
Tardos
Tata
Vértestolna

12/5. Tatabányai Körzeti Földhivatal

Bokod
Dad
Gyermely
Héreg
Kecskéd
Kömlõd
Környe
Oroszlány
Szákszend
Szárliget
Szomor
Tarján
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszõlõs

13. NÓGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Salgótarján)

13/1. Balassagyarmati Körzeti Földhivatal

Balassagyarmat
Becske
Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Endrefalva
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hollókõ
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Karancsság
Ludányhalászi
Magyargéc
Magyarnándor
Mohora
Nagylóc
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Õrhalom
Patak
Patvarc
Piliny
Rimóc
Ságújfalu
Szalmatercs
Szanda
Szécsénke
Szécsény
Szécsényfelfalu
Szügy
Terény
Varsány

13/2. Pásztói Körzeti Földhivatal

Alsótold
Bér
Bokor
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Buják
Cserhátszentiván
Csécse
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdõkürt
Erdõtarcsa
Felsõtold
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátraszõlõs
Palotás
Pásztó
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc

13/3. Rétsági Körzeti Földhivatal

Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenõ
Felsõpetény
Horpács
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádsáp
Nõtincs
Õsagárd
Pusztaberki
Rétság
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács

13/4. Salgótarjáni Körzeti Földhivatal

Bárna
Bátonyterenye
Cered

Dorogháza
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtõ
Kazár
Kisbárkány
Kishartyán
Litke
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraterenye
Mátraverebély
Mihálygerge
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Rákóczibánya
Salgótarján
Sámsonháza
Somoskõújfalu
Sóshartyán
Szilaspogony
Szuha
Vizslás
Zabar

14. PEST MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Budapest)

14/1. Budakörnyéki Körzeti Földhivatal (székhelye: Bu-
dapest)

Biatorbágy
Budajenõ
Budakeszi
Budaörs
Herceghalom
Nagykovácsi
Páty
Perbál
Pilisborosjenõ
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Remeteszõlõs
Solymár
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Telki
Tinnye
Tök
Törökbálint
Üröm
Zsámbék

14/2. Érdi Körzeti Földhivatal

Diósd
Érd
Pusztazámor
Sóskút
Százhalombatta
Tárnok

14/3. Ceglédi Körzeti Földhivatal

Abony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemõ
Dánszentmiklós
Jászkarajenõ
Kõröstetétlen
Mikebuda
Tápiószõlõs
Törtel
Újszilvás

14/4. Nagykõrösi Körzeti Földhivatal

Kocsér
Nagykõrös
Nyársapáti

14/5. Dabasi Körzeti Földhivatal

Alsónémedi
Bugyi
Dabas
Felsõpakony
Gyál
Hernád
Inárcs
Kakucs
Ócsa
Örkény
Pusztavacs
Tatárszentgyörgy
Táborfalva
Újhartyán
Újlengyel

14/6. Gödöllõi Körzeti Földhivatal

Aszód
Bag

Csömör
Dány
Domony
Erdõkertes
Galgahévíz
Galgamácsa
Gödöllõ
Hévízgyörk
Iklad
Isaszeg
Kartal
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Pécel
Szada
Tura
Valkó
Vácegres
Váckisújfalu
Vácszentlászló
Veresegyház
Verseg
Zsámbok

14/7. Monori Körzeti Földhivatal

Bénye
Csévharaszt
Ecser
Gomba
Gyömrõ
Káva
Maglód
Mende
Monor
Monorierdõ
Nyáregyháza
Péteri
Pilis
Sülysáp
Úri
Üllõ
Vasad
Vecsés

14/8. Nagykátai Körzeti Földhivatal

Farmos
Kóka
Nagykáta
Pánd
Szentlõrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
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Tápióság
Tápiószecsõ
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás

14/9. Ráckevei Körzeti Földhivatal

Apaj
Áporka
Délegyháza
Dömsöd
Dunaharaszti
Dunavarsány
Halásztelek
Kiskunlacháza
Lórév
Majosháza
Makád
Ráckeve
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigethalom
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Taksony
Tököl

14/10. Szentendrei Körzeti Földhivatal

Budakalász
Csobánka
Dunabogdány
Kisoroszi
Leányfalu
Pilisszántó
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pócsmegyer
Pomáz
Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Visegrád

14/11. Váci Körzeti Földhivatal

Acsa
Bernecebaráti
Csomád
Csörög
Csõvár
Galgagyörk
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros

Kisnémedi
Kosd
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Õrbottyán
Penc
Perõcsény
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Szob
Szokolya
Szõd
Szõdliget
Tésa
Vác
Vácduka
Váchartyán
Vácrátót
Vámosmikola
Verõce
Zebegény

14/12. Dunakeszi Körzeti Földhivatal

Dunakeszi
Fót
Göd

15. SOMOGY MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Kaposvár)

15/1. Balatonboglári Körzeti Földhivatal

Balatonboglár
Balatonfenyves
Balatonlelle
Buzsák
Fonyód
Gamás
Gyugy
Hács
Kisberény
Látrány
Lengyeltóti
Ordacsehi
Öreglak
Pamuk
Somogybabod
Somogytúr
Somogyvámos
Somogyvár
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Szõlõsgyörök
Visz

15/2. Barcsi Körzeti Földhivatal

Babócsa
Barcs
Bélavár
Bolhó
Csokonyavisonta
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Heresznye
Homokszentgyörgy
Istvándi
Kastélyosdombó
Kálmáncsa
Komlósd
Lad
Lakócsa
Patosfa
Péterhida
Potony
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Somogyaracs
Szentborbás
Szulok
Tótújfalu
Vízvár

15/3. Kaposvári Körzeti Földhivatal

Alsóbogát
Baté
Bárdudvarnok
Bodrog
Bõszénfa
Büssü
Cserénfa
Csoma
Csombárd
Csököly
Ecseny
Edde
Felsõmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gige
Gölle
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal

Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposfõ
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérõ
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisgyalán
Kiskorpád
Kõkút
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezõcsokonya
Mike
Mosdós
Nagybajom
Nagyberki
Orci
Osztopán
Patalom
Patca
Pálmajor
Polány
Ráksi
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
Taszár
Újvárfalva
Várda
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
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15/4. Marcali Körzeti Földhivatal

Balatonberény
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdõ
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Böhönye
Csákány
Csömend
Fönyed
Gadány
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegnyõ
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogyfajsz
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa
Szegerdõ
Szenyér
Szõkedencs
Tapsony
Táska
Tikos
Varászló
Vése
Vörs

15/5. Nagyatádi Körzeti Földhivatal

Bakháza
Beleg
Berzence
Bolhás
Csurgó
Csurgónagymarton
Görgeteg
Gyékényes
Háromfa
Iharos
Iharosberény
Inke
Kaszó
Kisbajom

Kutas
Lábod
Nagyatád
Nagykorpád
Õrtilos
Ötvöskónyi
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Rinyabesenyõ
Rinyaszentkirály
Segesd
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyszob
Somogyudvarhely
Szabás
Szenta
Tarany
Zákány
Zákányfalu

15/6. Siófoki Körzeti Földhivatal

Andocs
Ádánd
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonöszöd
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Bábonymegyer
Bálványos
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kapoly
Karád
Kánya
Kára
Kereki
Kisbárapáti
Kõröshegy
Kötcse
Lulla
Miklósi
Nagyberény
Nagycsepely
Nágocs
Nyim
Pusztaszemes
Ságvár
Sérsekszõlõs
Siófok
Siójut

14252 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/183. szám



Som
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Szántód
Szólád
Szorosad
Tab
Teleki
Tengõd
Torvaj
Törökkoppány
Zala
Zamárdi
Zics

16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
FÖLDHIVATAL

(székhelye: Nyíregyháza)

16/1. Fehérgyarmati Körzeti Földhivatal

Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Császló
Csegöld
Darnó
Fehérgyarmat
Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gyügye
Hermánszeg
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kölcse
Kömörõ
Magosliget
Mánd
Méhtelek
Milota
Nagyar
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nábrád
Nemesborzova
Olcsvaapáti
Panyola

Penyige
Rozsály
Sonkád
Szamossályi
Szamosújlak
Szatmárcseke
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakóród
Tisztaberek
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosoroszi
Zajta
Zsarolyán

16/2. Kisvárdai Körzeti Földhivatal

Ajak
Anarcs
Benk
Berkesz
Dombrád
Döge
Eperjeske
Fényeslitke
Gégény
Gyõröcske
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Kisvárda
Komoró
Laskod
Lövõpetri
Mándok
Mezõladány
Nyírkarász
Nyírlövõ
Nyírtass
Pap
Pátroha
Petneháza
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszabezdéd
Tiszakanyár
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tornyospálca
Tuzsér
Újdombrád
Újkenéz
Záhony
Zsurk
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16/3. Mátészalkai Körzeti Földhivatal

Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Gyõrtelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord
Komlódtótfalu
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ököritófülpös
Õr
Papos
Pátyod
Porcsalma
Rápolt
Rohod
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamosszeg
Szamostatárfalva
Tiborszállás
Tyukod
Ura
Vaja
Vállaj

16/4. Nyírbátori Körzeti Földhivatal

Balkány
Bátorliget
Encsencs
Kállósemjén
Kisléta
Máriapócs
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj

Nyírlugos
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ófehértó
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Szakoly
Terem

16/5. Nyíregyházai Körzeti Földhivatal

Apagy
Baktalórántháza
Balsa
Besenyõd
Beszterec
Biri
Bököny
Buj
Demecser
Érpatak
Gávavencsellõ
Geszteréd
Ibrány
Kálmánháza
Kemecse
Kék
Kótaj
Levelek
Magy
Nagycserkesz
Nagyhalász
Nagykálló
Napkor
Nyírbogdány
Nyíregyháza
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkércs
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Paszab
Rakamaz
Ramocsaháza
Sényõ
Szabolcs
Székely
Szorgalmatos
Tímár
Tiszabercel
Tiszadada
Tiszadob
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Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszanagyfalu
Tiszarád
Tiszatelek
Tiszavasvári
Újfehértó
Vasmegyer

16/6. Vásárosnaményi Körzeti Földhivatal

Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Csaroda
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyüre
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Kisvarsány
Lónya
Márokpapi
Mátyus
Nagyvarsány
Nyirmada
Olcsva
Pusztadobos
Tarpa
Tákos
Tiszaadony
Tiszakerecseny
Tiszaszalka
Tiszavid
Tivadar
Vámosatya
Vásárosnamény

17. TOLNA MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Szekszárd)

17/1. Bonyhádi Körzeti Földhivatal

Aparhant
Bátaapáti
Bonyhád
Bonyhádvarasd
Cikó
Grábóc
Györe
Izmény
Kakasd

Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Lengyel
Mórágy
Mõcsény
Mucsfa
Nagymányok
Nagyvejke
Tevel
Váralja
Závod

17/2. Dombóvári Körzeti Földhivatal

Attala
Csibrák
Csikóstõttõs
Dalmand
Dombóvár
Döbrököz
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcsõ
Kocsola
Kurd
Lápafõ
Nak
Szakcs
Várong

17/3. Paksi Körzeti Földhivatal

Bikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlõrinc

17/4. Szekszárdi Körzeti Földhivatal

Alsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Bogyiszló
Decs
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Fadd
Fácánkert
Felsõnána
Harc
Kéty
Kistormás
Kölesd
Medina
Murga
Õcsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
Szálka
Szedres
Szekszárd
Tengelic
Tolna
Várdomb
Zomba

17/5. Tamási Körzeti Földhivatal

Belecska
Diósberény
Dúzs
Értény
Felsõnyék
Fürged
Gyönk
Hõgyész
Iregszemcse
Kalaznó
Keszõhidegkút
Kisszékely
Koppányszántó
Magyarkeszi
Miszla
Mucsi
Nagykónyi
Nagyszékely
Nagyszokoly
Ozora
Pári
Pincehely
Regöly
Simontornya
Szakadát
Szakály
Szárazd
Tamási
Tolnanémedi
Udvari
Újireg
Varsád

18. VAS MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Szombathely)

18/1. Celldömölki Körzeti Földhivatal

Boba
Borgáta
Celldömölk
Csönge
Duka
Egyházashetye
Jánosháza
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Ostffyasszonyfa
Pápóc
Szergény
Tokorcs
Vönöck

18/2. Körmendi Körzeti Földhivatal

Alsószölnök
Apátistvánfalva
Bajánsenye
Csákánydoroszló
Csörötnek
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsõjánosfa
Felsõmarác
Felsõszölnök
Gasztony
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
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Hegyhátszentmárton
Ispánk
Ivánc
Katafa
Kemestaródfa
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kétvölgy
Kisrákos
Kondorfa
Körmend
Magyarlak
Magyarnádalja
Magyarszecsõd
Magyarszombatfa
Molnaszecsõd
Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nádasd
Nemesmedves
Nemesrempehollós
Orfalu
Õrimagyarósd
Õriszentpéter
Pankasz
Pinkamindszent
Rábagyarmat
Rádóckölked
Rátót
Rönök
Szaknyér
Szakonyfalu
Szalafõ
Szarvaskend
Szatta
Szentgotthárd
Szõce
Vasalja
Vasszentmihály
Velemér
Viszák

18/3. Sárvári Körzeti Földhivatal

Bejcgyertyános
Bõ
Bögöt
Bögöte
Chernelházadamonya
Csánig
Csénye
Gérce
Gór
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár

Iklanberény
Jákfa
Káld
Kenéz
Lócs
Megyehíd
Meggyeskovácsi
Mesterháza
Nagygeresd
Nemesládony
Nick
Nyõgér
Ölbõ
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répcelak
Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Sárvár
Simaság
Sitke
Sótony
Szeleste
Tompaládony
Uraiújfalu
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
Zsédeny

18/4. Szombathelyi Körzeti Földhivatal

Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bozsok
Bucsu
Bük
Cák
Csempeszkopács
Csepreg
Dozmat
Felsõcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Gyöngyösfalu
Horvátlövõ
Horvátzsidány
Ják
Kisunyom
Kiszsidány
Kõszeg
Kõszegdoroszló
Kõszegpaty
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Kõszegszerdahely
Lukácsháza
Meszlen
Narda
Nárai
Nemesbõd
Nemescsó
Nemeskolta
Ólmod
Perenye
Peresznye
Pornóapáti
Pusztacsó
Rábatõttõs
Rum
Salköveskút
Sé
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Tormásliget
Torony
Tömörd
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Velem
Vép
Zsennye

18/5. Vasvári Körzeti Földhivatal

Alsóújlak
Andrásfa
Bérbaltavár
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Egervölgy
Gersekarát
Gyõrvár
Hegyhátszentpéter
Kám
Mikosszéplak
Nagytilaj
Olaszfa
Oszkó
Pácsony
Petõmihályfa

Püspökmolnári
Rábahidvég
Sárfimizdó
Szemenye
Telekes
Vasvár

19. VESZPRÉM MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Veszprém)

19/1. Ajkai Körzeti Földhivatal

Adorjánháza
Ajka
Apácatorna
Bakonypölöske
Borszörcsök
Csehbánya
Csögle
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Halimba
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
Kisberzseny
Kiscsõsz
Kislõd
Kispirit
Kisszõlõs
Kolontár
Magyarpolány
Nagyalásony
Nagypirit
Noszlop
Oroszi
Öcs
Pusztamiske
Somlójenõ
Somlószõlõs
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Szõc
Tüskevár
Úrkút
Városlõd
Vid

19/2. Balatonfüredi Körzeti Földhivatal

Alsóörs
Aszófõ
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Balatonakali
Balatonalmádi
Balatoncsicsó
Balatonfõkajár
Balatonfüred
Balatonfûzfõ
Balatonkenese
Balatonszepezd
Balatonszõlõs
Balatonudvari
Balatonvilágos
Csajág
Csopak
Dörgicse
Felsõörs
Küngös
Lovas
Monoszló
Óbudavár
Örvényes
Palóznak
Pécsely
Szentantalfa
Szentjakabfa
Tagyon
Tihany
Vászoly
Zánka

19/3. Pápai Körzeti Földhivatal

Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyházaskeszõ
Farkasgyepû
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshõgyész
Kemenesszentpéter
Kup
Külsõvat
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi

Marcaltõ
Mezõlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Vaszar
Várkeszõ
Vinár

19/4. Tapolcai Körzeti Földhivatal

Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Dabronc
Gógánfa
Gyepükaján
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Hetyefõ
Hosztót
Kapolcs
Káptalanfa
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Kõvágóörs
Köveskál
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Megyer
Mindszentkálla
Monostorapáti
Nemesgulács
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Nemeshany
Nemesvita
Nyirád
Raposka
Révfülöp
Rigács
Salföld
Sáska
Sümeg
Sümegprága
Szentbékkálla
Szentimrefalva
Szigliget
Taliándörögd
Tapolca
Ukk
Uzsa
Veszprémgalsa
Vigántpetend
Zalaerdõd
Zalagyömrõ
Zalahaláp
Zalameggyes
Zalaszegvár

19/5. Veszprémi Körzeti Földhivatal

Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Barnag
Bánd
Berhida
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Eplény
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Jásd
Királyszentistván
Litér
Lókút
Márkó
Mencshely
Nagyesztergár
Nagyvázsony
Nemesvámos
Olaszfalu
Õsi
Öskü
Papkeszi
Pétfürdõ

Pénzesgyõr
Porva
Pula
Sóly
Szápár
Szentgál
Szentkirályszabadja
Tés
Tótvázsony
Várpalota
Veszprém
Veszprémfajsz
Vilonya
Vöröstó
Zirc

20. ZALA MEGYEI FÖLDHIVATAL

(székhelye: Zalaegerszeg)

20/1. Keszthelyi Körzeti Földhivatal

Alsópáhok
Balatongyörök
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Egeraracsa
Esztergályhorváti
Felsõpáhok
Gétye
Gyenesdiás
Hévíz
Karmacs
Keszthely
Nemesbük
Rezi
Sármellék
Szentgyörgyvár
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalaszentmárton
Zalavár

20/2. Lenti Körzeti Földhivatal

Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Belsõsárd
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Bödeháza
Csertalakos
Csesztreg
Csömödér
Dobri
Felsõszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Gutorfölde
Hernyék
Iklódbördöce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kissziget
Kozmadombja
Külsõsárd
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Porszombat
Pördefölde
Pusztaapáti
Ramocsa
Resznek
Rédics
Szentgyörgyvölgy
Szentpéterfölde
Szécsisziget
Szijártóháza
Szilvágy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke

20/3. Letenyei Körzeti Földhivatal

Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Borsfa
Bucsuta
Csörnyeföld
Kerkaszentkirály

Kiscsehi
Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Maróc
Molnári
Murarátka
Muraszemenye
Oltárc
Petrivente
Pusztamagyaród
Semjénháza
Szentliszló
Szentmargitfalva
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Valkonya
Várfölde
Zajk

20/4. Nagykanizsai Körzeti Földhivatal

Alsórajk
Balatonmagyaród
Belezna
Bocska
Börzönce
Csapi
Eszteregnye
Felsõrajk
Fityeház
Füzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Murakeresztúr
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrada
Nagyrécse
Nemespátró
Orosztony
Pat
Pölöskefõ
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Pötréte
Rigyác
Sand
Sormás
Surd
Szepetnek
Újudvar
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak

20/5. Zalaegerszegi Körzeti Földhivatal

Alibánfa
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Bucsuszentlászló
Csatár
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gombosszeg
Gösfa
Gyûrûs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvadamos
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli

Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Ozmánbük
Pacsa
Padár
Pálfiszeg
Petõhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Szentpéterúr
Teskánd
Tófej
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalalövõ
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlõrinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok

20/6. Zalaszentgróti Körzeti Földhivatal

Almásháza
Batyk
Döbröce
Dötk
Kallósd
Kehidakustány
Kisgörbõ
Kisvásárhely
Ligetfalva
Mihályfa
Nagygörbõ
Óhid
Pakod
Sénye
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Sü meg cse hi
Sza la pa
Ti laj
Tür je
Vin dor nya szõ lõs
Za la bér
Za la csány
Za la szentg rót
Za la szent lász ló
Za la vég”

A Kormány
358/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az Adó- és Pénzügyi Hivatalról  szóló
273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

és egyes kormányrendeletek hatályon kívül
helyezésérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, va -
la mint az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
182.  § (10) be kez dé sé ben és az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény 124.  § (2) be kez dés a) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján az Al kot mány 35.  §
(1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében a
kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

Az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ról  szóló
273/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
APEH Korm. ren de let) 15.  § (1) be kez dé sé nek a)–b) pont -
jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[15.  § (1) Az ál la mi adó ha tó ság ha tás kö ré be tar to zó
adók, költ ség ve té si tá mo ga tá sok te kin te té ben – az il le ték -
ügyek ki vé te lé vel, ide nem ért ve a 19.  §-ban meg ha tá ro zott 
il le té ket, ille tõ leg ha jog sza bály más ként nem ren del ke -
zik – ki zá ró lag a Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga jár el:]

„a) az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör vény alap ján
adó-vissza té rít te tés re jo go sult

aa) bel föl dön nem le te le pe dett adó alany,
ab) dip lo má ci ai és hi va tá sos kon zu li kép vi se let, dip lo -

má ci ai és hi va tá sos kon zu li kép vi se let tag ja, a Ma gyar
Köz tár sa ság ál tal nem zet kö zi szer ve zet ként el is mert szer -
ve zet vagy an nak kép vi se le te, nem zet kö zi szer ve zet tiszt -
vi se lõ je,

ac) Észak-at lan ti Szer zõ dés tag ál la má nak fegy ve res
ere je,

ae) Egye sült Ki rály ság fegy ve res ere je,

af) köz hasz nú te vé keny sé get foly ta tó sze mély, szer ve zet
adó-vissza té rí tés irán ti ké rel mé nek el bí rá lá sá ban,

b) a dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le tek, az ezek kel
egy te kin tet alá esõ nem zet kö zi szer ve ze tek, szer vek ál tal
fog lal koz ta tott bel föl di adó ügyi il le tõ ség gel ren del ke zõ
ma gán sze mé lyek nek tel je sí tett ki fi ze té sek kel össze füg gõ
adó kö te le zett sé gek te kin te té ben,”

2.  §

Az APEH Korm. ren de let 16.  §-a után a kö vet ke zõ új
16/A.  §-sal egé szül ki:

„16/A.  § (1) A cso por tos adó ala nyi ság idõ sza ká ban a
Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga jár el a cso port ta gok adó -
ügye i ben és min den, a cso por tos adó ala nyi ság gal kap cso -
la tos el já rás ban, kü lö nö sen a cso port lét re ho za ta lá val,
meg szû né sé vel, a cso port hoz csat la ko zás sal, a cso port ból
ki vá lás sal, a cso port tag vagy a kí vül ma ra dó adó alany fe -
le lõs sé gé nek meg ál la pí tá sá val, va la mint a cso port azo no sí -
tó szám mal kap cso la tos el já rá sok ban.

(2) A so ron kí vü li be val lá si kö te le zett sé get a Ki emelt
Adó zók Igaz ga tó sá gá hoz kell tel je sí te ni

a) a cso por tos adó ala nyi ság idõ sza ka elõt ti – be val lás -
sal le nem fe dett-adó meg ál la pí tá si idõ sza kok vo nat ko zá -
sá ban va la mennyi adó ról, va la mint

b) a cso por tos adó ala nyi ság idõ sza ká val egy be esõ adó -
meg ál la pí tá si idõ sza kok vo nat ko zá sá ban az ál ta lá nos for -
gal mi adó já ról.

(3) Az adó ha tó ság a cso por tos adó alany ál ta lá nos for gal mi 
adó kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sét kü lön tart ja nyil ván.”

3.  §

Az APEH Korm. ren de let kö vet ke zõ új 22.  §-sal egé -
szül ki:

„22.  § Fel ha tal ma zást kap a pénz ügy mi nisz ter, hogy
ren de let ben ál la pít sa meg az APEH fon tos és bi zal mas, il -
let ve az adat hoz zá fé ré si szem pont ból vé dett mun ka kö rei
te kin te té ben a köz szol gá la ti jog vi szony lé te sí té sé hez
szük sé ges, pszi chi kai al kal mas ság hoz kö tött munkakö -
röket.”

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

4.  §

(1) E kor mány ren de let – a (2)–(4) be kez dé sek ben meg -
ha tá ro zott ki vé te lek kel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E kor mány ren de let 2.  §-a a ki hir de tés sel lép ha -
tály ba.
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(3) E kormányrendelet 3. §-a a kihirdetést követõ 3. na-
pon lép hatályba.

(4) E kormányrendelet 5. §-ának (3) bekezdése a 2008.
január 2. napján lép hatályba.

Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

5. §

(1) Az APEH Korm. rendelet 12. §-ának (2) bekezdése
hatályát veszti.

(2) E kormányrendelet hatálybalépésével egyidejûleg
hatályát veszti a külföldön nyilvántartásba vett adóalany
számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésrõl
szóló 2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet; a külföldön nyilván-
tartásba vett adóalany számára adható általános forgalmi-
adó-visszatérítésrõl szóló 2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 236/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet; a
diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, vala-
mint az ezekkel egy tekintet alá esõ nemzetközi szerveze-
tek és azok tagjai számára adható általános forgalmiadó-
és jövedékiadó-visszatérítésrõl szóló 237/1997. (XII. 18.)
Korm. rendelet; a diplomáciai és konzuli képviseletek és
azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá esõ nem-
zetközi szervezetek és azok tagjai számára adható általá-
nos forgalmiadó- és jövedékiadó-visszatérítésrõl szóló
237/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló
145/1998. (IX. 9.) Korm. rendelet; a külföldön nyilvántar-
tásba vett adóalany számára adható általános forgalmi-
adó-visszatérítésrõl szóló 2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet,
valamint a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok
tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá esõ nemzetközi
szervezetek és azok tagjai számára adható általános forgal-
miadó- és jövedékiadó-visszatérítésrõl szóló 237/1997.
(XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 220/2001.
(XI. 21.) Korm. rendelet; a külföldi utas számára adható ál-
talános forgalmiadó-visszatérítésrõl szóló 221/2001.
(XI. 21.) Korm. rendelet; a külföldön nyilvántartásba vett
adóalany számára adható általános forgalmiadó-visszaté-
rítésrõl szóló 2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet módosításá-
ról szóló 279/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet; az általános
forgalmi adó visszatérítésérõl szóló egyes kormányrende-
letek módosításáról szóló 81/2004. (IV. 19.) Korm. rende-
let; az egyes forgalmi adók visszatérítésérõl szóló kor-
mányrendeletek módosításáról szóló 372/2004. (XII. 26.)
Korm. rendelet; a külföldön nyilvántartásba vett adóalany
számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésrõl
szóló 2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló
283/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet; a külföldön nyilván-
tartásba vett adóalany számára adható általános forgalmi-
adó-visszatérítésrõl szóló 2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 215/2006. (X. 31.) Korm. rendelet, és
a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, vala-
mint az ezekkel egy tekintet alá esõ nemzetközi szerveze-

tek és azok tagjai számára adható általános forgalmiadó-
és jövedékiadó-visszatérítésrõl szóló 237/1997. (XII. 18.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 230/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet.

(3) Hatályát vesztik e kormányrendelet 1–4. §-ai,
5. §-ának (1)–(2) bekezdései. E bekezdés a hatálybalépését
követõ napon hatályát veszti.

Átmeneti rendelkezések

6. §

(1) A külföldön nyilvántartásba vett adóalany számára
adható általános forgalmiadó-visszatérítésrõl szóló
2/1993. (I. 13.) Korm. rendeletet továbbra is alkalmazni
kell azokban az esetekben, amikor a külföldön nyilvántar-
tásba vett adóalany adó-visszatérítési joga 2008. január 1.
napját megelõzõen keletkezett.

(2) A diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai,
valamint az ezekkel egy tekintet alá esõ nemzetközi szer-
vezetek és azok tagjai számára adható általános forgalmi-
adó- és jövedékiadó-visszatérítésrõl szóló 237/1997.
(XII. 18.) Korm. rendeletet továbbra is alkalmazni kell
azokban az esetekben, amikor a képviselet és a képviselet
tagjának adó-visszaigénylési joga 2008. január 1. napját
megelõzõen nyílt meg.

(3) A külföldi utas számára adható általános forgalmi-
adó-visszatérítésrõl szóló 221/2001. (XI. 21.) Korm. ren-
deletet továbbra is alkalmazni kell azon adó-visszatérítési
kérelmek esetében, amelyek alapjául szolgáló termékérté-
kesítések teljesítési idõpontja 2008. január 1. napját meg-
elõzi.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
359/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl,
valamint egyes szervek kijelölésérõl szóló

314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, va-
lamint a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX.
törvény 42/A. §-ának a) és b) pontjában, a jövedéki adóról
és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabá-

14264 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/183. szám



lyairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. §-a (1) be-
kezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a
következõket rendeli:

1. §

A Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint egyes
szervek kijelölésérõl szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. §-a (3) bekezdésének
a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(3) Az országos parancsnokság feladata és hatásköre:]
„a) amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik,

másodfokon jár el a hatósági jogkörrel rendelkezõ közép-
fokú szervek elsõ fokon hozott határozatai és végzései el-
len benyújtott jogorvoslatok esetében, illetve gyakorolja
felügyeleti jogkörét,

b) lefolytatja a közösségi jogszabályban felhatalmazott
szervezet megkeresésére végzendõ ellenõrzést.”

2. §

A Vhr. 4. §-a (1) bekezdésének u) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[(1) A Vám- és Pénzügyõrség hatósági jogkörrel rendel-
kezõ középfokú szervei:]

„u) a Vám- és Pénzügyõrség Bûnügyi Ellátó Nyomozó
Hivatal, székhelye Budapest.”

3. §

A Vhr. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A regionális parancsnokságok, illetve a Vám- és
Pénzügyõrség Központi Repülõtéri Parancsnoksága fel-
adata és hatásköre:

a) elbírálják az irányításuk alá tartozó alsó fokú szer-
vek elsõfokú határozatai és végzései ellen benyújtott jog-
orvoslati kérelmeket, illetve gyakorolják a jogszabályban
biztosított felügyeleti jogkörüket,

b) irányítják, szakmailag felügyelik és ellenõrzik az
illetékességi területükön létesített alsó fokú szervek tevé-
kenységét,

c) intézik a külön jogszabállyal feladatkörükbe utalt
szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatási,
gazdálkodási és egyéb ügyeket,

d) végzik – a Rendõrség feladat- és hatáskörébe tartozó
engedélyezések sérelme nélkül – az illetékességi területü-
kön mûködõ határátkelõhelyen a vámközvetítõ és más
szolgáltató tevékenységet végzõk elhelyezésével kapcso-
latos feladatokat.”

4. §

A Vhr. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § A Vám- és Pénzügyõrség Központi Ellenõrzési

Parancsnokságának feladata és hatásköre:

a) ellátja a központi kockázatkezelési, kockázatelem-
zési feladatokat és kialakítja a kockázati profilokat és koc-
kázatelemzési módszereket, illetve koordinálja a kocká-
zatelemzési tevékenységet,

b) elõkészíti és jóváhagyásra elõterjeszti a Vám- és
Pénzügyõrség utólagos ellenõrzési tervét valamint kidol-
gozza a kockázatelemzésen alapuló ellenõrzési irányelve-
ket,

c) ellátja az e rendelet 18. §-ának (3) bekezdése szerinti
illetékes hatóságként, illetve központi kapcsolattartó
szervként a jövedéki adók tekintetében a tagállamok illeté-
kes hatóságaival a 2073/2004/EK rendelet alapján folyta-
tott adóügyi és igazgatási együttmûködéssel kapcsolatos
feladatokat,

d) ellátja az Európai Mezõgazdasági Orientációs és
Garanciaalap Garanciarészlegének (a továbbiakban:
EMOGA Garanciarészleg) finanszírozási rendszerébe tar-
tozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról és a
77/435/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló
4045/89/EGK rendelet 11. cikkében meghatározott felada-
tokat (Különleges Szolgálat),

e) kezeli és fenntartja a közösségi jövedéki adatbáziso-
kat,

f) intézi a jogszabállyal feladatkörébe utalt szakmai,
szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatási,
gazdálkodási és egyéb ügyeket,

g) végzi a belföldön lakóhellyel, tartózkodási hellyel,
székhellyel vagy telephellyel nem rendelkezõ személlyel
szemben, a jövedéki adó és bírság befizetési kötelezettsé-
gének érvényesítése (beszedése) érdekében szükséges cse-
lekményeket,

h) végzi – amennyiben külön jogszabály ettõl eltérõen
nem rendelkezik – a vámigazgatási ügyekben az Európai
Bizottsággal, valamint a tagállamok, illetve harmadik or-
szágok vámhatóságaival történõ kapcsolattartást,

i) végzi az Európai Bizottsággal, valamint a tagálla-
mok, illetve harmadik országok vámhatóságaival történõ
kapcsolattartást az engedélyezett gazdálkodókkal kapcso-
latos (AEO) ügyekben, kivéve a 15. § (2) bekezdésének
d) pontban meghatározott feladatot,

j) intézi – amennyiben külön jogszabály ettõl eltérõen
nem rendelkezik – az utólagos ellenõrzési szakterület te-
kintetében a közösségen belüli és harmadik országos vám-
célú együttmûködési megállapodásban foglaltakkal kap-
csolatos ügyeket,

k) ellátja, koordinálja és felügyeli a Vám- és Pénzügy-
õrséget érintõ piacfelügyeleti ellenõrzéssel kapcsolatos
jogszabályban foglalt feladatokat, valamint együttmûkö-
dik a piacfelügyeleti hatóságokkal,

l) végzi a termékkísérõ okmány, az egyszerûsített kísé-
rõokmány, a borkísérõ okmány és a bérfõzési lap sorszám-
tartományának kiadását, valamint a felhasznált sorszámok
elszámolását,

m) végzi a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló
2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 7/D. §-a
szerinti felülellenõrzést, valamint a vámhatóság hatáskö-
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rébe tartozó adók tekintetében lefolytatja az adózás rendjé-
rõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)
szerinti felülellenõrzést és az ahhoz kapcsolódó adóigaz-
gatási eljárást,

n) eljár elsõ fokon az e § m) pontja szerinti felülellenõr-
zés során kiszabott bírságok elengedése, mérséklése, a fel-
számított hitelkamat mellõzése és mérséklése, valamint a
késedelmi pótlék mérséklése tekintetében.”

5. §

(1) A Vhr. 7. §-ának d) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép, egyidejûleg a § a következõ f) ponttal egészül ki:

[7. § A Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési
Parancsnoksága feladata és hatásköre:]

„d) végrehajtja a Vámáruraktár tekintetében az 5. §
(1) bekezdésének b)–d) pontjaiban foglaltakat,”

„f) végzi az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és
vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló tör-
vény szerinti pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés fo-
ganatosításával járó feladatokat.”

6. §

A Vhr. 8. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki, egy-
idejûleg a § jelenlegi szövege (2) bekezdés számozást kap:

„(1) A Vám- és Pénzügyõrség Bûnügyi Ellátó Nyomozó
Hivatal feladata és hatásköre a büntetõeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény által a Vám- és Pénzügyõrség ha-
táskörébe utalt bûncselekmények tekintetében a Vptv-ben
meghatározott fedett nyomozati tevékenységgel kapcsola-
tos feladatok ellátása.”

7. §

A Vhr. 9. §-ának a) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép, egyidejûleg a § a következõ e) ponttal egészül
ki:

[A Vám- és Pénzügyõrség Központi Járõrszolgálat Pa-
rancsnoksága feladata és hatásköre:]

„a) pénzügyi jogszabálysértések megelõzése, felderíté-
se érdekében a Vám- és Pénzügyõrség feladatát meghatá-
rozó jogszabályokban elõírt ellenõrzések – a Jöt.
111/A. §-a szerinti jövedéki ellenõrzés kivételével törté-
nõ – végzése,”

„e) mélységi ellenõrzések végzése az alsó fokú szervek
külön jogszabályban meghatározott illetékességi területén
kívüli közigazgatási területen.”

8. §

A Vhr. 10. §-ának h) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép, egyidejûleg a § a következõ i) ponttal egészül ki:

[A Vám- és Pénzügyõrség Számlavezetõ Parancsnoksá-
ga feladata és hatásköre:]

„h) ha a vámhatóság által az Art. hatálya alá tartozó fi-
zetési kötelezettségrõl vezetett folyószámla 1000 forintot
meghaladó összegû tartozást, vagy túlfizetést mutat, az
adózó folyószámlájának egyenlegérõl, valamint tartozásai
után felszámított késedelmi pótlékról az adózó részére
minden év november 1. napjáig értesítést ad ki,

i) az ügyfél a vámhatóság által a Vtv. hatálya alá tarto-
zó fizetési kötelezettségrõl vezetett folyószámlájának
egyenlegérõl, valamint tartozásai után felszámított hitel-
kamatról az ügyfél részére minden év november 1. napjáig
értesítést ad ki.”

9. §

A Vhr. 13. §-a (1) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A Vám- és Pénzügyõrség hatósági jogkörrel ren-
delkezõ alsó fokú szervei: a fõvámhivatalok, a vámhivata-
lok, a regionális ellenõrzési központok, a Vám- és Pénz-
ügyõrség Fõvárosi Szabálysértési Hivatala, a Vámárurak-
tár és a Pesti Jövedéki, Adójegy és Zárjegy Hivatal.”

10. §

A Vhr. 14. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A Vám- és Pénzügyõrség regionális ellenõrzési
központjai és székhelyeik a következõk:

a) Regionális Ellenõrzési Központ Kecskemét, székhe-
lye Kecskemét,

b) Regionális Ellenõrzési Központ Pécs, székhelye
Pécs,

c) Regionális Ellenõrzési Központ Nyíregyháza, szék-
helye Nyíregyháza,

d) Regionális Ellenõrzési Központ Miskolc, székhelye
Miskolc,

e) Regionális Ellenõrzési Központ Székesfehérvár,
székhelye Székesfehérvár,

f) Regionális Ellenõrzési Központ Budapest, székhelye
Budapest,

g) Regionális Ellenõrzési Központ Gyõr, székhelye
Gyõr.”

11. §

(1) A Vhr. 15. §-a (1) bekezdésének b), h), i) és k) pontja
helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg az
(1) bekezdés a következõ új m) és n) ponttal egészül ki,
egyidejûleg a jelenlegi m) pont jelölése o) pontra változik:
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[(1) A hatósági jogkörrel rendelkezõ alsó fokú szervek
feladata és hatásköre:]

„b) ellátják a jövedéki ellenõrzéssel, hatósági felügye-
lettel, a vámhatóság hatáskörébe utalt adók, díjak tekinte-
tében az adóztatással, adóellenõrzéssel és hatósági ellen-
õrzéssel, engedélyezéssel, valamint a Jöt. és a környezet-
védelmi termékdíjról, továbbá az egyes termékek környe-
zetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény
szerinti nyilvántartásba vétellel kapcsolatos jogszabály-
ban meghatározott elsõfokú hatósági feladatokat,”

„h) a 9. § e) pontjában meghatározott kivétellel végzik
a mélységi ellenõrzéseket,”

„i) eljárnak azokban az ügyekben, amelyeket a közös-
ségi jogszabályok, továbbá törvény, kormányrendelet
vagy miniszteri rendelet hatáskörükbe utal,”

„k) az Art 88. § (5) bekezdése alapján végzik az állami
adóhatóság hatáskörébe tartozó adóval és költségvetési tá-
mogatással kapcsolatos adókötelezettségekkel összefüggõ
ellenõrzéseket,”

„m) ellátják az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvény 4. számú mellékletében meghatáro-
zott feladatokat,

n) végzik a vám és a vámmal együtt beszedendõ nem
közösségi adók és díjak utólagos ellenõrzését, a Tanács-
nak a Közösség Vámkódexének létrehozásáról szóló
2913/92/EGK rendelete (a továbbiakban: vámkódex) 78.
cikkében meghatározottak szerint az árunyilatkozat utóla-
gos ellenõrzését, valamint a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény szerinti hatósági ellenõrzést.”

(2) A Vhr. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(2) A regionális ellenõrzési központok feladata és ha-
tásköre:

a) végzik az energiaadóval, valamint – a 16. § (1) be-
kezdése szerinti jövedéki adóügyek kivételével – a jövedé-
ki adóval, továbbá a környezetvédelmi termékdíjjal kap-
csolatos elsõ fokú adóhatósági feladatokat,

b) végzik a vám és a vámmal együtt beszedendõ nem
közösségi adók és díjak tekintetében az utólagos ellenõr-
zést, illetve az e § (1) bekezdésének k) pontjában foglalt
feladatot az általános forgalmi adó tekintetében,

c) végzik az országos parancsnok által kiemelkedõ je-
lentõségûnek minõsített utólagos ellenõrzéseket, illetve az
országos parancsnok által a jövedéki adó és környezetvé-
delmi termékdíj tekintetében kiemelkedõ jelentõségûnek
minõsített adóellenõrzést és hatósági eljárást,

d) ellátják az engedélyezett gazdálkodó státusz (AEO)
tanúsítványok kiadásával kapcsolatos feladatokat, a Bi-
zottság 1875/2006/EK végrehajtási rendelete 14d. cikké-
nek (1) és (2) bekezdés értelemszerû alkalmazásával,

e) végzik az EMOGA Garanciarészlegbõl finanszíro-
zott kifizetésekhez kapcsolódó utólagos ellenõrzéseket,

f) engedélyezik a Jöt-ben meghatározott, számítógépen
vezetett nyilvántartásokat, valamint a termékkísérõ ok-

mány, az egyszerûsített kísérõokmány, a borkísérõ ok-
mány és a bérfõzési lap számítógéppel történõ elõállítását,

g) elsõ fokon eljárnak az utólagos ellenõrzések és adó-
ellenõrzések során kiszabott bírságok elengedése, mérsék-
lése tekintetében,

h) elsõ fokon eljárnak az utólagos ellenõrzések során
megállapított hitelkamat felszámításának mellõzése, mér-
séklése, illetve az adóellenõrzések során megállapított ké-
sedelmi pótlék mérséklése tekintetében.”

(3) A Vhr. 15. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) A regionális ellenõrzési központ jövedéki adó és
energiaadó ügyben az országos parancsnok utasítására
(engedélyével) az illetékességi területén kívül is végezhet
utólagos ellenõrzést.

(5) A regionális ellenõrzési központ az AEO engedélye-
zett gazdálkodó státusz tanúsítványok kiadásával kapcso-
latos eljárás során az illetékességi területén kívül is végez-
het eljárási cselekményt.”

12. §

A Vhr. 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Jövedéki adóügyekben – kivéve a hatósági felügye-
let keretében végzendõ adóztatási feladatokkal, illetve a
Jöt. 15. §-a (1)–(2) bekezdése és 65. §-a (1) bekezdésének
d) pontja szerinti adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos
jövedéki adóügyeket – és a Jöt. szerinti engedélyezéssel,
és nyilvántartásba vétellel kapcsolatos ügyekben elsõ fo-
kon a regionális ellenõrzési központok járnak el.”

13. §

A Vhr. 17. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény
(a továbbiakban: Rtv.) 97. §-a (1) bekezdésének o) pontjá-
ban meghatározott tranzitterület kijelölésével kapcsolatos
egyetértési jogot az országos parancsnokság gyakorolja.
Az Rtv. 8. §-a (9) bekezdésének b) pontjának alkalmazása
során az illetékes hatóságok a regionális parancsnokságok,
valamint a Vám- és Pénzügyõrség Központi Repülõtéri
Parancsnoksága. Az Rtv. 8. § (10) bekezdésében foglalt
feladatot a regionális parancsnokságok, valamint a Vám-
és Pénzügyõrség Központi Repülõtéri Parancsnoksága ve-
zetõje látja el.”

14. §

(1) A Vhr. 18. §-a (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(1) A Kormány vegyvizsgáló szervként a Vám- és
Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézetét jelöli ki.”

(2) A Vhr. 18. §-a a következõ (3)–(4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) A Kormány felhatalmazza a Vám- és Pénzügyõrség
Központi Ellenõrzési Parancsnokságát, hogy a
2073/2004/EK rendeletben szabályozott, a jövedéki adók
területén való közigazgatási együttmûködés terén illetékes
hatóság jogkörben eljárjon, egyidejûleg kijelöli ezen adó-
nemek tekintetében központi kapcsolattartó szervként.

(4) Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény sze-
rinti pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosí-
tásáért felelõs szervként a Kormány a Vám- és Pénzügyõr-
ség Központi Bûnüldözési Parancsnokságát jelöli ki.”

15. §

E rendeletnek a Vhr. 6. §-ának i) pontját, valamint a
15. §-a (2) bekezdésének d) pontját megállapító rendelke-
zései a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló
2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK bi-
zottsági rendelet módosításáról szóló 2006. december
18-i, 1875/2006/EK bizottsági rendeletnek való megfele-
lést szolgálják.

16. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivé-
telekkel – 2007. december 30-án lép hatályba, rendelkezé-
seit a hatálybalépését követõen indított eljárásokban kell
alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Vhr. 6. §-ának i) pontját, a 15. §-a
(1) bekezdésének m) pontját, valamint a 15. §-a (2) bekez-
désének d) pontját megállapító, illetve a 17. §-ának (3) be-
kezdését módosító rendelkezései 2008. január 1-jén lép-
nek hatályba.

(3) E rendeletnek a Vhr. 7. §-ának f) pontját, valamint
18. §-a (4) bekezdését megállapító rendelkezései 2008.
február 1-jén lépnek hatályba.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Vhr.
5. §-a (2) bekezdésének a) pontja, valamint a 12. §-a hatá-
lyát veszti.

(5) A Vám- és Pénzügyõrség 2007. december 30. napjá-
val megszûnõ szervei és azok jogutódjai:

a) Regionális Jövedéki Központ Kecskemét, jogutódja
Regionális Ellenõrzési Központ Kecskemét,

b) Regionális Jövedéki Központ Pécs, jogutódja Re-
gionális Ellenõrzési Központ Pécs,

c) Regionális Jövedéki Központ Nyíregyháza, jogutód-
ja Regionális Ellenõrzési Központ Nyíregyháza,

d) Regionális Jövedéki Központ Eger, jogutódja Re-
gionális Ellenõrzési Központ Miskolc,

e) Regionális Jövedéki Központ Székesfehérvár, jog-
utódja Regionális Ellenõrzési Központ Székesfehérvár,

f) Regionális Jövedéki Központ Budapest, jogutódja
Regionális Ellenõrzési Központ Budapest,

g) Regionális Jövedéki Központ Gyõr, jogutódja Re-
gionális Ellenõrzési Központ Gyõr,

h) Jövedéki Kapcsolattartó és Kockázatelemzési Köz-
pont, jogutódja Központi Ellenõrzési Parancsnokság.

(6) E rendelet 1–15. §-a és 16. §-ának (4) bekezdése
2008. február 2-án hatályát veszti. E bekezdés 2008. febru-
ár 3-án hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
360/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a központosított közbeszerzési rendszerrõl,
valamint a központi beszerzõ szervezet

feladat- és hatáskörérõl szóló
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (1) bekezdésének c) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a központo-
sított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi be-
szerzõ szervezet feladat és hatáskörérõl szóló 168/2004.
(V. 25.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) a követke-
zõk szerint módosítja:

1. §

Az R. 1. számú melléklete az alábbi szöveggel egészül
ki:

„szárazföldi jármû-casco és kötelezõ gépjármû-felelõs-
ségbiztosítás”

Hatálybalépés

2. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépése után meg-
kezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet az (1) bekezdés szerinti hatálybalépését
követõ 30. napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
361/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a fejlesztési adókedvezményrõl szóló
206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 30. §-ának (6) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján és az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésé-
nek b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Kormány
a következõket rendeli el:

1. §

A fejlesztési adókedvezményrõl szóló 206/2006.
(X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Mezõgazdasági termékek feldolgozását és forgal-
mazását szolgáló, a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés
a)–c) és h) pontja szerinti beruházás esetén az adókedvez-
mény igénybevételének feltétele az Európai Mezõgazda-
sági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) nyújtan-
dó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember
20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletben, az EK-Szerzõdés
87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõállításá-
val foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott ál-
lami támogatásokra történõ alkalmazásáról és a
70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. decem-
ber 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendeletben foglalt fel-
tételeknek történõ megfelelés, figyelembe véve az agrár-
és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról
szóló (2006/C 319/01) közösségi iránymutatások,
2007–2013-ban foglaltakat is.”

2. §

Az R. 3. számú mellékletének III. Adatok fejlesztési
adókedvezmény igénylése esetén címû táblázat I. pontjá-
nak f) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A megvalósítani tervezett beruházás)
„f) a jelenértéken legalább 100 millió forint értékû, az

alapkutatást, az alkalmazott kutatást vagy a kísérleti fej-
lesztést szolgáló beruházás,”

3. §

Az R. 4. számú mellékletében szereplõ táblázat II.1.
pontjának f) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A fejlesztési program keretében megvalósítani terve-
zett beruházás)

„f) a jelenértéken legalább 100 millió forint értékû, az
alapkutatást, az alkalmazott kutatást vagy a kísérleti fej-
lesztést szolgáló beruházás,”

4. §

(1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
362/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a gazdálkodó szervezetek részére nyújtott
2007. évi egyedi termelési támogatásokról,

költségtérítésekrõl szóló
52/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény 35. §-a (1) bekezdésének b) pontja és a Magyar
Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi
CXXVII. törvény 84. §-ának a) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

(1) A gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2007. évi
egyedi termelési támogatásokról, költségtérítésekrõl szóló
52/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) Az érintett gazdálkodó szervezetek e rendelet alap-
ján a 2007. gazdasági évre a központi költségvetésbõl
(XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet,
27. címszám, 1. alcímszám, 1. 2. és 3. jogcímcsoportszám,
valamint a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 14. cím-
szám, 2. alcímszám, 1. jogcímcsoportszám) legfeljebb a
(2)–(5) bekezdésekben meghatározott összegû egyedi ter-
melési támogatásokat, illetve költségtérítéseket igényelhe-
tik. A források igénybevételének feltétele, hogy az azt
igénybe vevõ gazdálkodó szervezet eleget tegyen az elõzõ
havi társadalombiztosítási befizetési kötelezettségének.”

(2) A Korm. rendelet 1. §-a a következõ (5) bekezdéssel
egészül ki:

„(5) Költségtérítés az autóbusszal végzett helyközi sze-
mélyszállítási közszolgáltatásokhoz 5 000”

2. §

A Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:
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„2. § A támogatások, illetve a költségtérítések folyósítá-
sa az 1. § (2) bekezdésének a) pontja, az 1. § (3) bekezdé-
sének a), b), c) és e) pontja, valamint (4) és (5) bekezdése
esetében az APEH 10032000-01905049 Egyedi támogatás
folyósítási számláról, az 1. § (2) bekezdésének b) pontja
esetében a 10032000-01905135 Egyéb vállalati támogatás
folyósítási számláról történik az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény rendelkezései alapján. Az 1. §
(2) bekezdése esetében a szükséges igazolások csatolása
alapján történõ támogatás folyósítására, ellenõrzésére az
adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti fo-
lyósítási és ellenõrzési szabályok az irányadók.”

3. §

A Korm. rendelet a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Az 1. § (5) bekezdése esetében a GKM – a Pénz-

ügyminisztériummal történõ elõzetes egyeztetés
után – 2007. december 20-ig támogatási szerzõdést köt az
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról
szóló 2004. évi XXXIII. törvény 10. §-ának (1) bekezdése
szerinti kérelmet benyújtó autóbusszal végzett helyközi
közszolgáltatást végzõ társaságokkal. A költségtérítés fo-
lyósításáról a GKM az APEH felé az e szerzõdésben fog-
lalt ütemezés alapján intézkedik.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetést követõ 3. napon lép hatályba,
és 2008. március 31-én hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
363/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program
keretében megvalósuló beruházások támogatásáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a kö-
vetkezõket rendeli el:

1. §

Az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program
(a továbbiakban: Program) keretében megvalósuló beru-

házásokhoz a szükséges forrást a Magyar Fejlesztési Bank
Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Rt.) a „Sikeres
Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejleszté-
si Hitelprogram keretösszegén belül biztosítja, és a hitelt
közvetlen finanszírozásban nyújtja helyi önkormányzatok
vagy társulásaik részére, az önkormányzati tulajdonban
lévõ labdarúgó és sportpályák mûfüves borítására, továbbá
a korszerû infrastrukturális feltételek megteremtésére. A
Programot a részt vevõ önkormányzatok, illetve társulá-
saik az OLLÉ-Programiroda Kht. közremûködésével való-
sítják meg.

2. §

(1) Hitelfelvételre nem jogosult az a helyi önkormány-
zat, illetve társulás, amely:

a) adósságrendezési eljárás alatt áll;
b) nem felel meg a helyi önkormányzatokról szóló

1990. évi LXV. törvény 88. §-ában meghatározott hitelfel-
vételi korlátnak;

c) lejárt esedékességû adó vagy adók módjára behajt-
ható köztartozással, vagy hiteltartozással rendelkezik, ki-
véve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett;

d) a hitelkérelem benyújtását megelõzõ három éven be-
lül az államháztartás alrendszereibõl juttatott valamely ál-
lami támogatással összefüggésben nem számolt el az ál-
lamháztartás mûködésére vonatkozó jogszabályokban
foglaltaknak megfelelõen, illetve a támogatási szerzõdés-
ben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesí-
tette.

(2) A hitel nyújtásának feltétele, hogy a hitelfelvevõ a
beruházás költségének legalább öt százalékát saját forrás-
ból biztosítsa.

(3) Az MFB Rt. a hitelprogram keretében, a hitelprog-
ramban rögzített feltételekkel éven túli lejáratú beruházási
hitelt nyújt. A hitelprogram keretében alkalmazható kamat
mértéke évente három havi Euribor és legfeljebb
1,58%/év. A hitelprogram keretében kezelési költség, fo-
lyósítási jutalék, szerzõdés-módosítási díj, rendelkezésre
tartási díj és elõtörlesztési díj nem számítható fel. A hitel
lejárata húsz év, a szerzõdéskötéstõl számított legfeljebb
három évig köthetõ ki rendelkezésretartási idõ és türelmi
idõ.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép ha-
tályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 363/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelethez

KÉRELEM

a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján folyósítandó olimpiai járadékhoz

1. A kérelmezõ neve: .......................................................................................................................................................

2. Leánykori neve: ...........................................................................................................................................................

3. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................................................

4. Anyja leánykori neve: ..................................................................................................................................................

5. Állampolgársága: .........................................................................................................................................................

6. Lakcíme: ......................................................................................................................................................................

7. Adóazonosító jele: .......................................................................................................................................................

8. Olimpiai, Paralimpiai Játékokon, a Siketek Világjátékain vagy 1984. évi „A” kategóriás nemzetközi versenyen elért
elsõ/második/harmadik helyezés (a megfelelõ, illetve választott rész aláhúzandó) megszerzésének ideje (több elsõ he-
lyezés esetén azok megszerzésének idõpontját külön feltüntetve): ..................................................................................

A fenti adatokon túl megadhatja még levelezési címét (amennyiben az más, mint a lakcíme) és telefonszámát:

Levelezési cím: .................................................................................................................................................................

Telefonszám: .....................................................................................................................................................................

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem,
hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredõ kárt köteles vagyok megtéríteni. Tudomásul veszem továbbá, hogy az 1., 5., 6.,
7. pontban rögzített adatokban bekövetkezõ változást – a változást követõ 8 napon belül – köteles vagyok az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak bejelenteni.

Hozzájárulok, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium – a járadék megállapítása és folyósítása céljá-
ból – a kérelemben feltüntetett személyes adataimat az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok szerint kezelje, az adato-
kat a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, illetve a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsé-
gével egyeztesse, valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a polgárok személyi adatainak és lakcímé-
nek nyilvántartását kezelõ központi szervénél ellenõrizze.

Kérem a járadék havi összegét a

a)..................................................................................................................................................... hitelintézetnél vezetett
......................................................................................................................................... számú számlára átutalni, vagy a
b) ....................................................................................................................................................... postai címre küldeni.
............................................................................................................................................................................................

Kelt: ........... év .............................. hó .............. nap

......................................................
aláírás”
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2. melléklet a 363/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelethez

KÉRELEM

a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján folyósítandó özvegyi járadékhoz

1. A kérelmezõ neve: .......................................................................................................................................................

2. Leánykori neve: ...........................................................................................................................................................

3. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................................................

4. Anyja leánykori neve: ..................................................................................................................................................

5. Állampolgársága: .........................................................................................................................................................

6. Állandó lakóhelyének címe: .........................................................................................................................................

7. Adóazonosító jele: .......................................................................................................................................................

8. Elhunyt házastársának neve: ........................................................................................................................................

9. Olimpiai, Paralimpiai Játékokon, a Siketek Világjátékain vagy 1984. évi „A” kategóriás nemzetközi versenyen elért
helyezés megszerzésének ideje (több elsõ helyezés esetén azok megszerzésének idõpontját külön feltüntetve): ...........

A fenti adatokon túl megadhatja még levelezési címét, illetve telefonszámát:

Levelezési cím: .................................................................................................................................................................

Telefonszám: .....................................................................................................................................................................

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Nyilatkozom, hogy né-
hai ............................................................ olimpiai érmessel halálakor és az azt megelõzõ hat hónapban annak házas-
társaként, közös háztartásban éltem. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredõ kárt köteles vagyok
megtéríteni. Tudomásul veszem továbbá, hogy az 1., 5., 6., 7. pontban rögzített adatokban bekövetkezõ változást – a vál-
tozást követõ 8 napon belül – köteles vagyok az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak bejelenteni.

Hozzájárulok, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium – a járadék megállapítása és folyósítása céljá-
ból – a kérelemben feltüntetett személyes adataimat az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok szerint kezelje, az adato-
kat a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, illetve a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsé-
gével egyeztesse, valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a polgárok személyi adatainak és lakcímé-
nek nyilvántartását kezelõ központi szervénél ellenõrizze.

Kérem a járadék havi összegét a
a)..................................................................................................................................................... hitelintézetnél vezetett
......................................................................................................................................... számú számlára átutalni, vagy a
b) ....................................................................................................................................................... postai címre küldeni.
............................................................................................................................................................................................

Kelt: ........... év .............................. hó .............. nap

..............................................
aláírás”
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3. melléklet a 363/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelethez

KÉRELEM

a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján folyósítandó edzõi járadékhoz

1. Az edzõ neve: .............................................................................................................................................................

2. Leánykori neve: .........................................................................................................................................................

3. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...........................................................................................................................

4. Anyja leánykori neve: ................................................................................................................................................

5. Állampolgársága: .......................................................................................................................................................

6. Állandó lakóhelyének címe: .......................................................................................................................................

7. Adóazonosító jele: .....................................................................................................................................................

8. Olimpiai, Paralimpiai Játékokon, a Siketek Világjátékain vagy 1984. évi „A” kategóriás nemzetközi versenyen elért
helyezés megszerzésének ideje (több elsõ helyezés esetén azok megszerzésének idõpontját külön feltüntetve): ....

9. Az érmes neve: ...........................................................................................................................................................

10. Leánykori neve: .........................................................................................................................................................

11. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...........................................................................................................................

12. Anyja leánykori neve: ................................................................................................................................................

13. Állampolgársága: .......................................................................................................................................................

14. Lakcíme: ......................................................................................................................................................................

Az edzõ a fenti adatokon túl megadhatja levelezési címét, illetve telefonszámát:

Levelezési cím: .................................................................................................................................................................

Telefonszám: .....................................................................................................................................................................

15. Az érmes támogatja.1

16. A szövetség támogatja.2

(A következõ részt egyetértés esetén az érmes tölti ki.)

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Nyilatkozom,
hogy ..................................................................................... edzõ a 8. pontban meghatározott versenyre felkészí-
tett/való felkészítésemben a versenyt megelõzõen közvetlenül, egy évig folyamatosan közremûködött. Tudomásul ve-
szem, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredõ kárt köteles vagyok megtéríteni.
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(A következõ részt csak az edzõ írja alá.)

Tudomásul veszem, hogy a 1., 5., 6., 7. pontokban rögzített adatokban bekövetkezõ változást a változást követõ 8 napon
belül – köteles vagyok az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnak bejelenteni.

(A következõ részt az érmes és az edzõ írja alá.)

Hozzájárulok, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium – a járadék megállapítása és folyósítása céljá-
ból – a kérelemben feltüntetett személyes adataimat az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok szerint kezelje, az adato-
kat a Magyar Olimpiai Bizottsággal, a Magyar Paralimpiai Bizottsággal, illetve a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsé-
gével, valamint az adatokban bekövetkezett esetleges változásokat a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartását kezelõ központi szervénél ellenõrizze.

(A következõ részt csak az edzõ tölti ki.)

Kérem a járadék havi összegét a

a)..................................................................................................................................................... hitelintézetnél vezetett
......................................................................................................................................... számú számlára átutalni, vagy a
b) ....................................................................................................................................................... postai címre küldeni.
............................................................................................................................................................................................

Kelt: ........... év .............................. hó .............. nap

...................................................... ........................................................
érmes aláírása szövetség elnöke

........................................................ ........................................................
MOB/MPB/FONESZ elnöke edzõ aláírása

1 Az érmes a nyomtatvány aláírásával igazolja az edzõ kérelmének támogatását.
2 A szövetség elnöke a nyomtatvány aláírásával igazolja az edzõ kérelmének támogatását.”
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A Kormány
364/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az egyes egészségügyi tárgyú
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány e rendelet 1. §-ának vonatkozásában a köte-
lezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. § (2) bekez-
désének zs) pontjában, a 2. § vonatkozásában az Ebtv. 83. §
(2) bekezdésének g) pontjában, a 3–15. § és a 16. § (4)–(12)
és (14)–(20) bekezdésének vonatkozásában az Ebtv. 83. §
(2) bekezdésének a) pontjában, valamint e rendelet
16. §-ának (13) és (21) bekezdése vonatkozásában a társa-
dalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésé-
rõl szóló 1997. évi CLIII. törvény 61. § (3) bekezdésének
b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladat-
körében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997.
(XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § (1) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A biztosítottat MRI (mágneses magrezonancia), CT
(komputertomográfia), DSA (digitális szubsztrakciós angi-
ográfia) vizsgálatra kizárólag a járóbeteg-szakellátás és a
fekvõbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be. A
PET-CT (pozitronemisszós tomográfia- komputertomog-
ráfia) vizsgálat várólistájára való felvételre a járóbe-
teg-szakellátás és a fekvõbeteg-gyógyintézet klinikai on-
kológiai szakorvosa, idegsebész szakorvosa, valamint neu-
rológus szakorvosa tehet javaslatot a külön jogszabály sze-
rinti indikáció esetén.”

2. §

(1) A Vhr. 11. § (1) és (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:



„(1) Az utazási költségtérítés mértéke megegyezik az
adott távon menetrend szerint közlekedõ közforgalmú
közlekedési eszközök igénybevételére megszabott – a
helyközi járatokon érvényes, a biztosított által igénybe ve-
hetõ, a személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló
jogszabályban meghatározott kedvezmény összegével
csökkentett legolcsóbb díjtételû menetjegy árával. A hely-
és pótjegyek árához, nem jár utazási költségtérítés. A
Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút magyar vonalán, továbbá a
BKV-HÉV vonalain Budapest közigazgatási határain kí-
vül történõ utazás esetén is jár az utazási támogatás.

(2) Az utazási támogatás igénybe vehetõ a (4) bekezdés
szerinti utazási utalvánnyal, gépkocsival történõ utazás
esetén az (5) bekezdésben meghatározottak szerint, illetve
a (14) bekezdés szerinti utazási költségtérítési utal-
vánnyal. Az utazási költségtérítési utalvány az OEP által
rendszeresített olyan szigorú számadású nyomtatvány,
amely két pénztári és egy ellenõrzõ szelvénybõl áll.”

(2) A Vhr. 11. § (11) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(11) Tömegközlekedési eszközzel történõ utazás ese-
tén legfeljebb egy kísérõ jogosult az (1)–(4), (6)–(10) és
(14)–(20) bekezdésben foglaltak szerint a kísérettel kap-
csolatban felmerült utazási költségei (oda- és visszaút)
megtérítésére, amennyiben az egészségügyi szolgáltatás
beutalás szerinti igénybevételének helyén az orvos a kije-
lölt személy megjelenését igazolja. Több biztosított egy-
idejû kísérete során csak egyszeri utazási költség téríthetõ
meg a kísérõ részére.”

(3) A Vhr. 11. §-a a következõ (14)–(22) bekezdéssel
egészül ki:

„(14) Utazási költségtérítési utalvány igénybevételére a
(15) bekezdésben foglaltak szerint jogosult személy és kí-
sérõje az egészségbiztosítóval szerzõdést kötött közleke-
dési társaságok vonalain az utazási költségtérítési utal-
vánnyal díjfizetés nélkül utazhat.

(15) A utazási költségtérítési utalvány igénybevételére
jogosult az a biztosított, aki

a) közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelke-
zik, vagy

b) krónikus betegsége, vagy állandósult egészségi álla-
pota miatt legalább havi egy alkalommal kezelésre jár, il-
letve kúraszerû ellátást vesz igénybe, vagy

c) szakorvosi vélemény alapján olyan egészségügyi
szolgáltatóhoz utazik, amely lakóhelyétõl (tartózkodási
helyétõl) az Ebtv. 22. §-a (1) bekezdése ba) pontjában
meghatározott egészségügyi szolgáltatónál nagyobb tá-
volságra található.

(16) Az utazási költségtérítési utalvány kiállítására ki-
zárólag háziorvos és házi gyermekorvos jogosult.

(17) Az utazási költségtérítési utalvánnyal történõ uta-
zás lehetõségérõl és az igénybevétel feltételeirõl a biztosí-
tottat a háziorvos, vagy házi gyermekorvos tájékoztatja.

(18) A biztosított a pénztári és ellenõrzõ szelvényt az
egészségügyi szolgáltatás igénybevételének leigazolását

követõen, a következõ orvos-beteg találkozó alkalmával
háziorvosánál, házi gyermekorvosánál köteles leadni.

(19) Amennyiben a biztosított a (18) bekezdésben elõírt
kötelezettségének az ott meghatározott idõpontban nem
tesz eleget, úgy a (18) bekezdésben meghatározott idõ-
ponttól számított 6 hónapon belül újabb utazási költségté-
rítési utalványt a háziorvos, házi gyermekorvos nem állít-
hat ki részére.

(20) A háziorvos, házi gyermekorvos a kiállított utazási
utalványokról az egészségügyi szolgáltatások Egészség-
biztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben
szabályozott, a „Háziorvosi betegforgalmi tevékenység té-
teles jelentése” „továbbküldés eszköze” soron jelentést
tesz. Az utazási költségtérítési utalványon a megjelenést
az egészségügyi szolgáltató leigazolja.

(21) Az utazási költségtérítési utalvány kiállítására, fel-
használására és a szolgáltatás igénybevételének igazolásá-
ra az (1)–(3) és (6)–(8) bekezdésben foglalt rendelkezése-
ket a (14)–(20) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkal-
mazni.

(22) Az utazási utalványok elszámolása a közlekedési
társaságok és az egészségbiztosító között létrejött szerzõ-
dés alapján történik.”

3. §

A Vhr. 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Betegszállításra az OEP a külön jogszabályban fog-
laltak szerint finanszírozási szerzõdést köt azzal a mûkö-
dési engedéllyel rendelkezõ szolgáltatóval, amely a külön
jogszabályban meghatározottak szerint befogadásra ke-
rült.”

4. §

A Vhr. 25/A. §-a a következõ (3)–(7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) Járóbeteg-szakellátás és fogászati alapellátás ese-
tén az elszámolási nyilatkozatot az egészségügyi szolgál-
tató az ellátást követõen adja át a biztosítottnak.

(4) Kúraszerû ellátás, injekciós kúra, infúziós kúra, kö-
tözés, gyógytorna kezelés, fizikotherápiás kezelés esetén
az elszámolási nyilatkozatot a teljesítmény-elszámolás
szempontjából egy ellátási esetnek minõsülõ, ezen ellátá-
sok vonatkozásában az összetartozó kezelések befejezése-
kor ellátás befejezésekor kell kiállítani és átadni a biztosí-
tottnak.

(5) Dialízis kezelés esetén az elszámolási nyilatkozatot
havonta, a tárgyhónapot követõ elsõ dialízis kezeléskor a
tárgyhónapban elvégzett dialízis kezelésekrõl, valamint a
kúra befejezésekor a még el nem számolt dialízis kezelé-
sekrõl kell kiállítani és átadni a biztosítottnak.

2007/183. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 14275



(6) A beteg közvetlen jelenlétét nem igénylõ diagnoszti-
kai vizsgálat, mozgó szakorvosi szolgálat által végzett el-
látás, szövettani vizsgálat és citológiai vizsgálat esetén a
szolgáltatónak nem kell elszámolási nyilatkozatot kiállíta-
nia és átadnia a biztosított részére.

(7) A fogászati alap- és szakellátás, valamint a laborató-
riumi ellátás esetében, az igényelhetõ legmagasabb finan-
szírozási összeg meghatározásánál a finanszírozó által az
egészségügyi szolgáltató részére megküldött utolsó telje-
sítmény-elszámolásnál alkalmazott fix pont-forint értéket
kell figyelembe venni.”

5. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kr.) 4/A. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel
egyidejûleg a jelenlegi 4/A. § jelölése 4/A. § (1) bekezdés-
re változik:

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a
4. § (4) és (6) bekezdés szerinti esetekre.”

6. §

A Kr. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(3) Hibás az adat
a) ha a szolgáltató, a szolgáltatást igénybe vevõ adatai,

vagy az ellátás azonosítását, leírását szolgáló adatok nem
felelnek meg a jogszabályokban, továbbá a kitöltési útmu-
tatóban foglalt elõírásoknak, továbbá

b) ha a fekvõbeteg-szakellátást igénybe vevõ adatai
azonos ellátási napon egyéb ellátási formában is jelentésre
kerülnek, ez alól kivételt képeznek krónikus fekvõbeteg
szakellátás esetén a CT, MRI diagnosztikai vizsgálatok, az
újszülöttek járóbeteg-szakellátásban jelenthetõ szûrõvizs-
gálata, továbbá az R. 8. mellékletében szereplõ ellátások.

Amennyiben a hiba javítására az elsõ elszámoló által, az
átfedésekrõl készített és az érintett szolgáltatóknak kikül-
dött lista alapján az (1) bekezdésben elõírt határidõig nem
kerül sor, az átfedéssel érintett elszámolási tételek nem ke-
rülnek elszámolásra, kivéve, ha az elszámolási tételek kö-
zötti átfedések rendezését e rendelet másképp szabályoz-
za.”

7. §

A Kr. 27/A. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül
ki:

„(12) A járóbeteg-szakellátás keretében végezhetõ egy-
napos sebészeti beavatkozásokat (egynapos OENO-k) az
R. külön melléklete tartalmazza. Ezen beavatkozásokat a

járóbeteg-szakellátást is végzõ fekvõbeteg-szakellátást
nyújtó egészségügyi szolgáltató jelentheti a járóbe-
teg-szakellátására megállapított TVK-ja terhére, amennyi-
ben megfelel a külön jogszabályban meghatározott szak-
mai feltételeknek. Az OEP a szolgáltató által jelentett be-
avatkozásokat a szerzõdésben rögzített minõségbiztosítási
feltételek teljesítése mellett, a szerzõdésben elkülönített
teljesítményvolumen mértékéig számolja el.”

8. §

A Kr. 30/A. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben fekvõbeteg szakellátást nyújtó egész-

ségügyi szolgáltató számára az OVSZ járóbeteg-szakellá-
tási tevékenységet végez, annak díja a mindenkori járóbe-
teg-szakellátás teljesítményegységének forintértékén ke-
rül meghatározásra az R. 2. mellékletében meghatározott
pontértékekkel.”

9. §

A Kr. 33. § (6) és (7) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a § a következõ (8) és
(9) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A betegszállítás finanszírozására irányuló szerzõ-
désben meg kell határozni – az egészségügyi miniszter és
az OEP fõigazgatója által együtt kijelölt szakértõi bizott-
ság javaslata alapján – a területi ellátási kötelezettséget, il-
letve a folyamatos ellátás biztosítását. A betegszállító
szolgáltatók saját maguk, vagy megbízottjuk útján napi 24,
heti 168 órában kötelesek a biztosítottak számára rendel-
kezésre állni.

(7) A finanszírozást igénylõ szolgáltatók erre irányuló
igényüket a MEP-hez nyújthatják be, amelyet a (6) bekez-
désben megjelölt szakértõi bizottság bírál el és tesz javas-
latot új szolgáltatók, illetve új kapacitások bevonására, va-
lamint a meglévõ kapacitások módosítására és az ellátási
területre. A bizottság javaslatát az OEP fõigazgatója hagy-
ja jóvá, és egyetértés céljából megküldi az egészségügyi
miniszternek.

(8) A betegszállításra finanszírozási szerzõdés az adott
évi költségvetési törvényben az LXXII. Egészségbiztosí-
tási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport, 5. Be-
tegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás jogcímen
rendelkezésre álló elõirányzat mértékéig

a) új szolgáltatóval,
b) új kapacitásra,
c) a meglévõ kapacitások módosítására

az egészségügyi miniszter egyetértésével köthetõ, illetve
módosítható. Amennyiben az a)–c) pontok szerinti szerzõ-
déskötés éven túli kötelezettség-vállalást is eredményez,
pénzügyminiszteri egyetértéssel köthetõ meg a finan-
szírozási szerzõdés.
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(9) A betegszállítás megrendelõje a betegszállítás nem
teljesítését, illetve olyan késedelmes teljesítését, mely a
beteg állapotának olyan mértékû rosszabbodásához veze-
tett, hogy ennek következtében a betegszállítás már men-
tési feladatnak minõsült, haladéktalanul köteles írásban je-
lenteni a MEP felé.”

10. §

A Kr. 37. § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki, ez-
zel egyidejûleg a jelenlegi (4)–(9) bekezdés számozása
(5)–(10) bekezdésre változik:

„(4) A 8. melléklet szerinti krónikus rehabilitációs be-
tegellátás súlyozási szorzói a finanszírozási összegek
megállapítására csak azon szolgáltatók rehabilitációs osz-
tályain nyújtott ellátás finanszírozásához alkalmazhatók,
amelyek rendelkeznek mûködési engedéllyel és az egyes
szakmák szerint illetékes szakmai kollégiumok által meg-
határozott szakmai feltételeknek megfelelnek. A feltételek
fennállását a területileg illetékes MEP ellenõrzés alapján
állapítja meg. Abban az esetben, ha a szolgáltató nem felel
meg az egyes szakmák szerint illetékes szakmai kollégiu-
mok által meghatározott szakmai feltételeknek, tevékeny-
sége krónikus szorzóval, vagy ápolási szorzóval kerül fi-
nanszírozásra.”

11. §

A Kr. 39. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A biztosított részére az intézménybe történõ felvé-
telétõl az elbocsátásáig nyújtott ellátás egy ellátási esetnek
számít, függetlenül attól, hogy ez idõ alatt az intézmény
egy vagy több, szervezetileg önálló osztályán nyújtották
az ellátást. Ehhez az ellátási esethez tartozik a felvétel nap-
ján az ugyanazon intézetben nyújtott járóbeteg-szakellátás
és a határnapon belüli ismételt felvétel is. Krónikus fekvõ-
beteg-szakellátó intézmények számára azok a napok nem
kerülnek finanszírozásra, melyeken a beteg finanszírozott
járóbeteg-szakellátást másik egészségügyi szolgáltatónál
vesz igénybe.”

12. §

A Kr. 43. § (1) bekezdésének helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az R. 1/A. mellékletében szereplõ – tételes elszá-
molás alá esõ – egyszer használatos eszközök és implantá-
tumok felhasználásáról olyan nyilvántartást kell vezetni,
amely biztosítja a felhasznált eszköz(ök) beszerzését iga-
zoló dokumentum(ok) és az ellátott esetek közötti megfe-
leltetést.”

13. §

A Kr. a következõ 43/A. §-sal egészül ki:
„43/A. § (1) Az R. 1/B. mellékletében szereplõ tételes

elszámolás alá esõ gyógyszerek felhasználásáról olyan
nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja a felhasznált
gyógyszer beszerzését igazoló dokumentum(ok) és az ellá-
tott esetek közötti megfeleltetést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gyógyszerek felhasználásá-
ról a szolgáltató a 17/A. melléklet szerinti adatokat a tárgy-
hónapot követõ hónap 10. napjáig megküldi a finanszíro-
zónak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti gyógyszerekre esõ éves or-
szágos keretszámot az OEP – az egészségügyi miniszter
egyetértésével – határozza meg. Adott gyógyszer felhasz-
nálására az OEP szolgáltatónként keretet állapít meg, a fi-
nanszírozó a megállapított keret mértékéig finanszírozza a
felhasználást.

(4) Az OEP az (1) bekezdés szerinti gyógyszere-
ket – közvetlenül vagy a gyártó/forgalmazó közremûködé-
sével – természetben is biztosíthatja. Az OEP a természet-
ben biztosított gyógyszerek felhasználása tekintetében is
felsõ korlátot állapíthat meg.”

14. §

A Kr. 47. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„47. § (1) A szervtranszplantációs riadó jelentéséért és a

szerv kivételéig történõ donorellátásáért, ideértve a mûtéti
rendelkezésre állást is, egy szerv sikeres kivétele esetén
(páros szerv esetén a páros szervért együttesen) 456 000
forint, több szerv sikeres kivétele esetén 600 000 forint dí-
jazás jár. A szolgáltató a díjazás 70%-át köteles a szervki-
vételben közremûködõ személyek díjazására fordítani.

(2) A szervet átültetésre elõkészítõ munkacsoport tevé-
kenységéért – ha azt transzplantáció követi – az OEP szer-
venként 420 000 forint, máj esetén 900 000 forint és
tüdõ(k) esetén 135 000 forint díjazást folyósít.”

15. §

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos
egyes finanszírozási, szerzõdéskötési és eljárási kérdések-
rõl szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet 19. § (4) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló
2006. évi CXXXII. törvény által nem szabályozott, határo-
zott idõre befogadott kapacitásokra vonatkozó szerzõdé-
sek 2008. december 31-ig érvényesek. A 2007. március
31-ig befogadott, az Eftv.-ben nem szabályozott kapacitá-
sokra vonatkozó szerzõdéskötési jogosultság 2008. június
30-ig meghosszabbodik.”
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16. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétel-
lel – 2007. december 30-án lép hatályba.

(2) Az 1. és a 3. §, a 4. §-sal megállapított Vhr. 25/A. §
(4), (5)

és (7) bekezdése, továbbá az 5–9. és 11–14. §, valamint
e § (4)–(21) bekezdése 2008. január 1-jén, a 10. § 2008.
március 1-jén, a 2. § 2008. április 1-jén, a 4. §-sal megálla-
pított Vhr. 25/A. § (6) bekezdése és a Kr. 6/A. melléklet
e rendelet 1. mellékletének 2. pontjával megállapított ren-
delkezése az egészségbiztosítási pénztárakról szóló tör-
vény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) E rendelet 2008. május 1-jén hatályát veszti.

(4) A 11. § rendelkezéseit a 2008. február havi kifizeté-
sekre kell elõször alkalmazni.

(5) A Vhr. 25/A. § (1) bekezdésének elsõ mondatában
az „az Ebtv. 18. §-ának (8)–(10) bekezdése szerinti elszá-
molási nyilatkozatot,” szövegrész helyébe az „az Ebtv.
18. §-ának (8)–(10) bekezdése szerinti elszámolási nyilat-
kozatot (a továbbiakban: elszámolási nyilatkozat),” szö-
vegrész lép.

(6) A Kr. 4. § (9) bekezdésében az „értékhatárt meghala-
dó rész visszavonásra kerül” szövegrész helyébe az „érték-
határt meghaladó rész levonásra kerül” szövegrész lép.

(7) A Kr. 14. § (7) bekezdésében az „Az egy éven túl be-
töltetlen” szövegrész helyébe az „A 6 hónapon túl betöltet-
len” szövegrész lép.

(8) A Kr. 14. § (8) bekezdésében az „egy évet meghala-
dóan” szövegrész helyébe a „6 hónapot meghaladóan”
szövegrész lép.

(9) A Kr. 22. § (3) bekezdésében a „heti 45 óra rendelési
idõ esetén” szövegrész helyébe a „heti 30 óra rendelési idõ
esetén” szövegrész lép, azzal, hogy a bekezdés rendelke-
zéseit a 2008. február havi kifizetésekre kell elõször alkal-
mazni.

(10) A Kr. 33. § (2) bekezdésének a) pontja hatályát
veszti.

(11) A területileg illetékes MEP az e rendelet 10. §-ában
meghatározott ellenõrzést elsõ alkalommal 2008. március
31-ig végzi el.

(12) A Kr. 40. §-ának (12) bekezdésében a „köteles a
37. § (5) bekezdés szerint jelentést küldeni” szövegrész
helyébe a „köteles a 37. § (6) bekezdés szerint jelentést
küldeni” szövegrész lép.

(13) A térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Krm.) 2. § (9) bekezdésében a „14. pontjának alkalmazásá-
ban” szövegrész helyébe a „13. pontjának alkalmazásá-
ban” szövegrész lép.

(14) A Kr. 6/A. melléklete az e rendelet 1. melléklete
szerint módosul.

(15) A Kr. 6/B. melléklete az e rendelet 2. melléklete
szerint módosul.

(16) A Kr. 8. melléklete helyébe az e rendelet 3. mellék-
lete szerinti melléklet lép, azzal, hogy annak rendelkezése-
it a 2008. március havi kifizetésekre kell elõször alkalmaz-
ni.

(17) A Kr. 14. melléklete az e rendelet 4. melléklete sze-
rint módosul.

(18) A Kr. az e rendelet 5. melléklete szerinti 17/A. mel-
léklettel egészül ki.

(19) A Kr. 20. melléklete helyébe az e rendelet 6. mel-
léklete szerinti melléklet lép.

(20) A Kr. 26. melléklete az e rendelet 7. melléklete sze-
rint módosul.

(21) A Krm. 2. melléklete helyébe e rendelet 8. mellék-
lete lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 6/A. melléklete „Kitöltési útmutató” részének 10. pontjában a „(Segítõ Jobb)”, valamint 14. pontjában a
„4=Segítõ Jobb engedélyének száma” szövegrész hatályát veszti.

2. A Kr. 6/A. melléklete „Kitöltési útmutató” részének 37. pontja a következõ szövegrésszel egészül ki:
„50= a Vhr. 25/A. § (6) bekezdés alapján az elszámolási nyilatkozatot nem kell kiállítani.”

2. melléklet a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 6/B. mellékletében a „Térítési kategóriák” címen belül a „09. Költségvetésbõl támogatott ellátás” szöveg-
részt követõen a „(Segítõ Jobb)” szövegrész hatályát veszti.



2. A Kr. 6/B. melléklete a „Vizitdíj” címet megelõzõen a következõ szövegrésszel egészül ki:
„Elszámolási nyilatkozat:
10 = az elszámolási nyilatkozat szabályszerû aláírása megtörtént
20 = az elszámolási nyilatkozat aláírása nem történt meg
30 = a biztosított által aláírt dokumentum igazolja, hogy nem ért egyet az elszámolási nyilatkozatban foglaltakkal
40 = a biztosított távozása vagy állapota miatt nem történt meg az elszámolási nyilatkozat aláírása”

3. melléklet a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletéhez

„8. melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Krónikus ellátások

Kódja Megnevezése Szorzója

00001 Ápolási tevékenység 1,0

00015 Krónikus és általános rehabilitációs ellátás 1,2

00016 Kiemelt rehabilitációs ellátás (onkológiai, kardiológiai, gyermek-egészségügyi,
szakmai minõsítésû mozgásszervi) és pályázati úton befogadott hospice ellátás

1,7

00017 Központi idegrendszeri sérültek és tartós légzésbénultak 3,6

00018 Szakmai minõsítésû pszichiátriai rehabilitációs ellátás 1,4

”

4. melléklet a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 14. melléklete „Kitöltési útmutató” részének 4. pontjában a „(Segítõ Jobb)”, valamint 5. pontjában a „4. Se-
gítõ Jobb engedélyének száma” szövegrész hatályát veszti.

5. melléklet a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„17/A. melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A tételes elszámolású gyógyszerek jelentésének adattartalma

1. Idõszak, amelyre a jelentés vonatkozik
2. Jelentést küldõ szolgáltató megye kódja, OEP kódja, a tevékenységet végzõ szervezeti egység 9 jegyû azonosítója
3. A beavatkozást/kezelést elrendelõ és elvégzõ orvos(ok) kódja (pecsétszáma)
4. A gyógyszeres beavatkozás/kezelés térítési kategóriájának kódja
5. A felhasznált gyógyszer 5 jegyû jelentõ kódja és TTT kódja
6. A beteg személyazonosító jele, a személyazonosító jel típusa
7. A beteg születési dátuma (év, hónap, nap) és nemének kódja
8. A beteg állampolgársága
9. A beavatkozás/kezelés idõpontja (év, hónap, nap)

10. Kórházi törzsszám vagy ambuláns naplószám
11. A beavatkozást/kezelést indikáló diagnózis BNO kódja
12. Szakmai protokoll és/vagy kezelési ciklus szerint végezhetõ beavatkozás/kezelés esetén annak OENO kódja
13. A felhasznált és nem felhasznált gyógyszer mennyisége, a mennyiség egysége
14. A felhasznált gyógyszer kiszerelési egysége, felhasznált kiszerelési egység mennyisége
15. A felhasznált gyógyszer értéke 1000 forintban, háromtizedes pontossággal (csak intézeti saját beszerzés eseté-

ben)
16. A terápiás adag meghatározásához szükséges paraméter értéke és egysége
17. A gyógyszer beadásának módja
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18. A felhasznált gyógyszer beszerzési számlájának (intézeti saját beszerzés esetében) vagy szállítólevelének (termé-
szetben biztosított gyógyszer esetében) egyedi azonosítója és kelte

19. A számlát/szállítólevelet kiállító cég megnevezése
20. Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat

Dátum: ............ év .......................... hó ....... nap

.............................................
szolgáltató

Beküldendõ minden hónap 10-ig, a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz.”

6. melléklet a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„20. melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Háziorvosi betegforgalmi tevékenység tételes
jelentése

Jelentési idõszak: 200..... év .................................. hó

Szolgáltató OEP kódja

Szolgáltató neve:

helység (irányítószámmal)

utca/szám

Háziorvosi szolgálat kódja:

Háziorvos kódja, neve:

Háziorvosi program azonosítója és verziója

Ellátottak száma

A jelentés rekordképének verziószáma

Jelentés készítésének idõpontja

Jelentés típusa

Betegforgalmi napló sorszáma

Személyazonosító típusa

Társadalombiztosítási Azonosító Jel

Páciens törzskarton sorszáma

Gondozás

Az ellátás dátuma

Az ellátás helye

Az ellátás formája

Térítési kategória

Érvényes biztosítás országa, vagy a beteg állampolgársága

EU adatlap kitöltés
igen
nem
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Ellátás oka

Diagnózis BNO kód

Továbbküldés oka

Továbbküldést indokoló diagnózis BNO kódja

Továbbküldés iránya

Továbbküldés eszköze

Gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz

A rendelést indokoló diagnózis BNO kódja

A rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz TTT-kódja

A rendelt gyógyszer mennyisége (0000.0000) formában

A rendelés jogcíme

Közgyógyellátási igazolvány száma

Közgyógyellátási igazolvány érvényességi dátuma

Vizitdíj

Vizitdíj fizetésének módja

Szûrés kód

Szûrés diagnózis BNO kód

Kitöltési útmutató

A jelentés rekordképének verziószáma

Tartalma:
Az OEP által meghatározott rekordkép verziószáma, mely rekordkép alapján a jelentés készült.

Jelentés készítésének idõpontja

Tartalma:
Az az idõpont (másodperc pontosságú idõpecsét), amikor a jelentést megfelelõ jelentéskészítõ program elékészített.

Jelentés típusa

Tartalma:
A jelentés típusa kóddal jelölve
0 = Gondozás változás jelentés
1 = Szûrés jelentés
2 = Gondozás státus jelentés
3 = Tételes betegforgalmi jelentés

Ellátottak száma

Tartalma:
A jelentés hónapjában ellátottak száma

Háziorvosi program azonosítója és verziószáma

Tartalma:
Háziorvosi szakellátási programfejlesztõk szabad felhasználására.
A szoftvereik, illetve szoftververziójuk azonosítására.
Amennyiben nem kerül kitöltésre, spacek-kel kell feltölteni.
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Betegforgalmi napló sorszáma

A biztosított törzskartonjának sorszáma

Tartalma:
A Biztosítottak bejelentkezésének sorrendjében kiadott folyamatos sorszám, amely a beteg törzskartonját azonosítja

az adott háziorvosi szolgálatnál. Fontos, hogy kijelentkezés esetén ne kerüljön újra kiadásra, a háziorvosi szolgálat nyil-
vántartásán belül egyedi legyen.

Eseti ellátás esetén „0”-val kitöltve.

Személyazonosító típusa

Tartalma:
0 = TAJ-szám mezõ nincs kitöltve
1 = TAJ-szám mezõ ki van töltve
2 = 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ-száma
3 = útlevélszám (külföldi állampolgár)
5 = menedékes, kérelmezõ, befogadó igazolvány száma
6 = ismeretlen TAJ-számú elhunyt személy
7 = ismeretlen beteg

Az orvos országos nyilvántartási száma

Tartalma:
Az orvos személyazonosító bélyegzõjének 5 jegyû száma

Gondozás

Tartalma:
000 = nem gondozott
01A = Gyermek obesitas-hypertonia
02A = Gyermek szív- és érrendszeri betegség
04A = Gyermek asthma-allergia
05A = Gyermek mozgásszervi kórállapot
06A = Gyermek daganatos betegségek
07A = Gyermekpszichiátriai betegségek
01B = Felnõtt hypertonia
02B = Felnõtt ischaemiás szívbetegség
03B = Felnõtt diabetes mellitus
04B = Felnõtt asthma bronchiale
05B = Felnõtt mozgásszervi kórállapot
06B = Felnõtt daganatos betegségek
07B = Felnõtt pszichiátriai betegségek

Az ellátás helye

Tartalma:
1 = rendelõben
2 = beteg lakásán (állandó vagy ideiglenes lakhelyén)
3 = tanácsadóban
4 = egyéb helyen
A = baleseti ellátás a baleset helyszínén

Praxis-paciens viszonya (Ellátás formája)

Tartalma:
1 = bejelentkezett biztosított
2 = eseti (ambuláns) ellátás

Térítési kategória

Tartalma:
00 = biztosított térítés ellenében végzett ellátása
01 = magyar biztosítás alapján végzett ellátás
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02 = magyar biztosítással nem rendelkezõ menekült ellátása
03 = államközi szerzõdés alapján végzett ellátás
04 = egyéb, magyar biztosítással nem rendelkezõ vagy más hatályos rendelkezés alapján magyar egészségügyi ellá-

tásra nem jogosult személyek egyéb OEP által nem térített ellátása
05 = magyar biztosítással nem rendelkezõ menedékes ellátása
09 = Külföldön élõ magyarok központi költségvetésbõl támogatott ellátása
OA = Befogadott külföldi állampolgár
OD = Menekült, menedékes státust kérelmezõ
OE = Elszámoláson alapuló nemzetközi szerzõdés alapján történõ ellátás, Közösségi szabály alapján történõ ellátás

Állampolgárság

Tartalma:
Elsõdlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, akkor az egészségbiztosítási rendszert fenntartó

állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni.

Az ellátás oka

Tartalma:
0 = akut megbetegedés definitív ellátása
1 = krónikus betegség
2 = krónikus betegség fellángolása
3 = gondozás
4 = adminisztratív ok (pl. mentõutalvány, keresõképtelenséget igazoló utalvány kiállítása, hatósági vizsgálat)
5 = szûrés
6 = tanácsadás
A = baleseti ellátás
B = balesettel kapcsolatos ellátás
C = akut megbetegedés gyanúja
D = hatósági vizsgálat
E = védõoltás

Továbbküldés oka

Tartalma:
0 = nem történt továbbküldés
1 = labordiagnosztika
2 = képalkotó diagnosztika
3 = egyéb diagnosztika
4 = konzílium
5 = terápia
6 = adminisztratív ok
7 = saját labor- és eszközdiagnosztika

Továbbküldés iránya

Tartalma:
az ellátást végzõ intézmény azonosítója

Továbbküldés eszköze

Tartalma:
1 = Útiköltség utalvánnyal
2 = OEP által finanszírozott betegszállító gépjármûvel
3 = Nem térített utazással
4 = Laborminta
5 = Utazási Költségtérítési Utalvánnyal
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Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz

Tartalma:
G = gyógyszer
S = gyógyászati segédeszköz
F = gyógyfürdõ

A rendelt gyógyszer, illetve a rendelt segédeszköz TTT kódja

Tartalma:
A rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz OEP TTT szerinti kódja

A rendelést indokoló diagnózis

Tartalma:
A rendelést indokoló diagnózis

A rendelés jogcíme

Tartalma:
001 = közgyógy. igazolványra
002 = Eü. rendelkezésre
003 = Eü. térítésköteles
004 = HM jogcímen
005 = Üzemi baleset jogcímen
ALT = Általános
ONT = Nem támogatott gyógyszer
991 = Külön engedélyes gyógyszer

Vizitdíj

Tartalma:
01 = az ellátásért alapösszegû vizitdíj fizetés történt
02 = az ellátásért emelt összegû vizitdíj fizetés történt
03 = vizitdíj fizetés alóli mentesség 18 év alatti biztosított ellátása okán
04 = vizitdíj fizetés alóli mentesség egyéb jogszabályi feltételek alapján
05 = az ellátásért vizitdíj fizetés nem történt
06 = a vizitdíj fizetés alóli mentesség az egészségügyi szolgáltató döntése alapján

A Vizitdíj fizetésének módja

Tartalma:
01 = készpénzzel
02 = vizitbérlettel
03 = az erre a célra rendszeresített automata által kiadott vizitdíj befizetését igazoló bizonylattal
04 = az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról szóló

263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. §-ának o) pontjában meghatározott pénztári kártyával
05 = készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel (így különösen bankkártyával és elektronikus pénzzel)

Szûrés kód

Tartalma:
Szûrési tevékenységgel kapcsolatos kódok a hatályos 51/1997. (XII. 18) NM rendelet és a rekordképben mellékelt

táblázat alapján.

Szûrés diagnózis BNO kód

Tartalma: Szûrés eredményét jelzõ BNO kód
Negatív szûrés esetén: U9990
Pozitív szûrés esetén: A vezetõ diagnózis BNO kódja”
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7. melléklet a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 26. melléklete „Kitöltési útmutató” részének 9. pontjában a „4. Segítõ Jobb engedélyének száma” szövegrész
hatályát veszti.

8. melléklet a 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. Lõfegyvert munkakörükbõl eredõen tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport)
lõfegyvertartására való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata

a) elsõ fokon 6 300 Ft

b) másodfokon 10 500 Ft

2. Lõfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lõfegyvertartására való

a) orvosi alkalmassági vizsgálat

aa) elsõ fokon 4 200 Ft

ab) másodfokon 5 200 Ft

b) pszichológiai alkalmassági vizsgálat

ba) elsõ fokon 6 300 Ft

bb) másodfokon 10 500 Ft

3. Gépjármû-vezetõi, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármû-vezetõi
alkalmassági vizsgálat, III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármû-vezetõk
idõszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata

a) ha 40. életévét még nem töltötte be:

aa) elsõ fokon 6 300 Ft

ab) másodfokon 9 400 Ft

b) ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:

ba) elsõ fokon 4 200 Ft

bb) másodfokon 6 300 Ft

c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:

ca) elsõ fokon 2 100 Ft

cb) másodfokon 4 200 Ft

d) ha a 70. életévét betöltötte:

da) elsõ fokon 1 100 Ft

db) másodfokon 2 100 Ft

4. Véralkohol-vizsgálathoz vérvétel 4 200 Ft

5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett vérvizsgálat 5 200 Ft

6. Látlelet kiadása 3 100 Ft

7. Részeg személy detoxikálása 6 300 Ft

8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 6 300 Ft

9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat

a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítõ személy alkalmassági vizsgálata
aa) az egészségi alkalmasság elsõ vizsgálata 16 700 Ft

ab) az egészségi alkalmasság idõszakos vizsgálata 13 600 Ft

ac) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata 11 500 Ft

b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármû-vezetõk alkalmassági vizsgálata

ba) az egészségi alkalmasság elsõ vizsgálata 10 500 Ft

bb) az egészségi alkalmasság idõszakos vizsgálata 8 400 Ft

bc) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata 6 300 Ft
c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármû-vezetõk elsõ alkalmassági vizsgálata 8 400 Ft

„2. melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez
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10. Külön jogszabály által elrendelt orvosszakértõi vizsgálatok és szakvé-
leményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalom-
biztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság
megállapítása céljából kerül sor

6 300 Ft

11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata 8 400 Ft
12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata

Az adott ellátásnak
az egészségbiztosító
felé külön jogszabály
szerint elszámolható
összege

13. Repülõ-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
a) 1. egészségügyi osztály

aa) elsõ, illetve kibõvített (terheléses EKG, teljes körû
szemészeti vagy teljes körû fül-orr-gégészeti vizsgálatra
is kiterjedõ) vizsgálat:

25 000 Ft

ab) idõszakos vizsgálat: 14 000 Ft
b) 2. egészségügyi osztály

ba) elsõ, illetve kibõvített (terheléses EKG vizsgálatra is
kiterjedõ) vizsgálat:

12 000 Ft

bb) idõszakos vizsgálat: 8 000 Ft
c) 3. egészségügyi osztály

ca) elsõ, illetve kibõvített (terheléses EKG, teljes körû szemé-
szeti vagy teljes körû fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiter-
jedõ) vizsgálat:

25 000 Ft

cb) idõszakos vizsgálat: 14 000 Ft
”
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A Kormány
365/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében – az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljár-
va –, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény 101. §-a (1) bekezdésének a),
c), e), g), h) és l) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:

1. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 1. §-ának (1) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A társadalombiztosítási nyugellátások, valamint a
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatásköré-

be tartozó ellátások megállapításával kapcsolatos jogsza-
bályban meghatározott feladatokat

a) az igénylõ lakóhelye, illetve a foglalkoztató vagy
egyéb szerv székhelye (telephelye) szerint illetékes regio-
nális nyugdíjbiztosítási igazgatóság,

b) hozzátartozói nyugellátás esetén, ha az elhunyt jog-
szerzõ saját jogú nyugellátásban – ide nem értve a rehabili-
tációs járadékot – részesült, a Nyugdíjfolyósító Igazgató-
ság
látja el.”

2. §

A TnyR. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A nyugellátások, valamint a külön jogszabályban

meghatározott ellátások folyósításával kapcsolatos felada-
tokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban:
nyugdíjfolyósító szerv) látja el.”

3. §

(1) A TnyR. a 8. §-t megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:



„Elõrehozott, csökkentett összegû elõrehozott öregségi
nyugdíj”

(2) A TnyR. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § Az elõrehozott öregségi nyugdíj, illetve a csökken-

tett összegû elõrehozott öregségi nyugdíj megállapítása
során, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyug-
díjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)
5. §-a (1) bekezdésének e)–f) pontja szerinti személy ese-
tén a biztosítási jogviszony megszûnése napjának azt a na-
pot megelõzõ naptári napot kell tekinteni, amelytõl kezdõ-
dõen a nyugellátást megállapítják.”

4. §

A TnyR. 11/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11/B. § (1) A járulékfizetési felsõ határ – Tny.

13. §-ának (1) bekezdése szerint csökkentett – összegét a
15. § megfelelõ alkalmazásával kell meghatározni.

(2) Ha a 2007. december 31-ét követõ és 2009. január
1-jét megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ saját jogú
nyugellátás alapját képezõ havi átlagkereset 227 000 fo-
rintnál több,

a) a 227 001–258 000 forint közötti átlagkereset ki-
lencven százalékát,

b) a 258 001–291 000 forint közötti átlagkereset nyolc-
van százalékát,

c) a 291 001–324 000 forint közötti átlagkereset hetven
százalékát,

d) a 324 001 forint feletti átlagkereset hatvan százalé-
kát
kell a saját jogú nyugellátás megállapításánál figyelembe
venni.”

5. §

A TnyR. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § A Tny. 22/A. §-a szerinti emelésrõl – az 1. §

(1) bekezdésének a) pontja, illetve (2) bekezdésének
a) pontja szerinti – regionális nyugdíjbiztosítási igazgató-
ság határoz, a kérelmet az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon kell benyújtani.”

6. §

A TnyR. 14–16. §-a helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:

„14. § (1) A Tbj. 34. §-ának (1) bekezdése szerint meg-
állapodást kötõ személy e minõségben eltöltött idejére a
nyugellátás megállapításánál az az összeg számít kereset-
nek, amely után nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot
fizet.

(2) Ha a nyugdíjigénylõt 1997. január 1-je elõtt fõfog-
lalkozásában a teljes (törvényes) munkaidõnél rövidebb
idõben foglalkoztatták, a mellékfoglalkozásból származó
keresetet is figyelembe kell venni a havi átlagkereset meg-
határozásánál.

(3) A Tny. 13. §-a alapján a Tny. 22. §-a (1) bekezdésé-
nek a)–b) pontjaiban meghatározott kereset (jövedelem)
megállapításánál a baleseti járadékot a nyugdíjjárulék-kö-
teles kereset, jövedelem összegén felül akkor is figye-
lembe kell venni, ha a naptári évre számított kereset, jöve-
delem ezzel a járulékfizetési felsõ határösszeget megha-
ladja.

(4) Ha a havi átlagkereset megállapításánál figye-
lembe vehetõ keresettel, jövedelemmel azonos idõre
baleseti rokkantsági nyugdíj járt, erre az idõtartamra a
4. fokozatú baleseti járadéknak megfelelõ összeget kell
figyelembe venni.

(5) A Tny. 22. §-a (1) bekezdésének i) pontja alkalmazá-
sánál annak a bevételnek a 6 százalékát kell keresetként,
jövedelemként figyelembe venni, amely bevétel 20 száza-
léka után a mezõgazdasági õstermelõ a 8,5 százalékos
nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíjbiztosítási já-
rulékot, illetõleg a 9,5 százalékos nyugdíjbiztosítási járu-
lékot is magában foglaló nyugdíjjárulékot megfizette.

(6) Az öregségi nyugdíj összegének meghatározásánál a
Tny. 22. §-ának (2) bekezdésében meghatározott ellátáso-
kat, juttatásokat keresetként a 15. § rendelkezéseinek meg-
felelõ alkalmazásával kell számításba venni.

(7) Ha az 1992. március 1-je elõtt hatályos jogszabályok
egyes személyek – így különösen a háztartási alkalmazot-
tak, egyéni gazdálkodók – esetén a járulékalapul szolgáló
jövedelmet az elért jövedelemtõl függetlenül konkrét
összegben állapították meg, erre az idõszakra keresetként
ezt az összeget kell figyelembe venni azzal, hogy e kerese-
tet a 15. § szerint csökkenteni nem kell. Az 1992. február
29-ét követõ ilyen idõszakra keresetként – ha tényleges jö-
vedelemmel a nyugdíjigénylõ nem rendelkezik – a külön
jogszabályban meghatározott, az adott jogviszony fennál-
lása alatt érvényes minimálbért kell figyelembe venni, és a
15. § szerint csökkenteni kell.

(8) A (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni az át-
lagszámítási idõszaknak arra a tartamára nézve is, amelyet
az igénylõ szigorított javító-nevelõ munkában töltött, vagy
amely alatt a szakszövetkezeti tag 1992. március 1-je elõtt
társadalombiztosítási járulékot fizetett.

(9) A bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó
szervezetnél föld alatt legalább tizenöt éven át korkedvez-
ményre jogosító munkakörben dolgozó öregségi nyugdí-
ját, kérelemre, annak a keresetnek az alapulvételével kell
megállapítani, amit a vele azonos munkakörben foglalkoz-
tatottak a nyugdíj megállapítását megelõzõ naptári évben
átlagosan elértek annál a munkáltatónál, ahol az igénylõ
ebben a munkakörben utoljára dolgozott. A munkakör vál-
tozása esetén a korábbi korkedvezményes munkakörben
elért átlagkeresetet kell alapul venni, ha az igénylõ a válto-
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zásig is legalább tizenöt évet dolgozott föld alatt korked-
vezményre jogosító munkakörben, és a korábbi munkakör
szerinti átlagkereset számára kedvezõbb. A gazdálkodó
szervezet, illetõleg a korkedvezményre jogosító tevékeny-
ség megszûnése esetén az azonos tevékenységet folytató
bányaüzemnél, ennek hiányában a bányászat ágazati irá-
nyítását ellátó miniszter által – az illetékes érdek-képvise-
leti szerv véleményének meghallgatásával – meghatáro-
zott bányaüzemnél azonos munkakörben foglalkoztatottak
átlagkeresetét kell figyelembe venni. E rendelkezés akkor
alkalmazható, ha az igénylõ a nyugdíj megállapításáig
korkedvezményre jogosító munkát végzett, vagy egészsé-
gi okból került föld feletti munkakörbe. A kereseti átlag
megállapításánál az azonos munkakörben foglalkoztatot-
tak nyugdíjjárulék-köteles keresetét, jövedelmét kell
figyelembe venni.

(10) Ha nemzetközi egyezmény szakmai átlagkereset
figyelembevételét írja elõ, akkor ennek összegét a nyug-
díjigénylõ nyugdíjazását megelõzõen betöltött munkakö-
rében, illetõleg ahhoz hasonló munkakörben a nyugellátás
megállapításának idõpontja szerinti – a Foglalkoztatási és
Szociális Hivatal által közölt – kereset országos átlaga
alapján, de legfeljebb a nyugdíjjárulék-fizetési felsõ határ
összegének figyelembevételével kell meghatározni.

(11) A havi átlagkereset meghatározása során a kereseti
(jövedelmi) adatokat a nyugdíjbiztosítás nyilvántartása
alapján kell számításba venni. A nyugdíjbiztosítási nyil-
vántartásban nem szereplõ keresetre (jövedelemre) vonat-
kozó adatokat a foglalkoztatónak, illetve jogutódjának az
egykorú munkaügyi, bérszámfejtési, könyvelési nyilván-
tartásai alapján kiállított írásbeli igazolásával, ennek hiá-
nyában más egykorú okirattal – így különösen a Tbj.
47. §-ának (3) bekezdése vagy 50. §-ának (6) bekezdése
szerinti foglalkoztatói igazolással, a személyi jövedelem-
adó megállapításához a foglalkoztató által kiadott igazo-
lással, a kereset (jövedelem) kifizetését, elszámolását iga-
zoló bizonylattal, munkakönyvvel, személyijövedelem-
adó-bevallással – lehet igazolni.

15. § (1) A havi átlagkereset meghatározásánál az
1987. december 31-e utáni idõponttól elért (kifizetett)
nyugdíjjárulék alapjául szolgáló bruttó keresetet, jöve-
delmet naptári évenként a Tny. 13. §-a (1) bekezdésének
a) pontjában és (4) bekezdésében foglaltak szerint csök-
kenteni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerint kiszámított keresetet, jöve-
delmet, továbbá az 1987. december 31-ét követõen megál-
lapított baleseti járadékot, valamint a megváltozott mun-
kaképességû dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellá-
tásról szóló rendelkezések alapján járó 1987. december
31-e utáni és 1998. január 1-je elõtti idõre esõ keresetki-
egészítést csökkenteni kell a személyi jövedelemadó e ke-
resetekre esõ képzett összegével. Az adó, illetve az alap-
jául szolgáló kereset kiszámításánál a (4)–(5) bekezdésben
foglaltakon felül további, a személyi jövedelemadóról

szóló törvény szerinti, összjövedelmet csökkentõ tételeket
és adókedvezményeket figyelmen kívül kell hagyni.

(3) A (2) bekezdés szerinti keresetet a következõk sze-
rint kell megállapítani:

a) a naptári évben elért (az ebben az évben kifizetett
adóköteles jutalom és adóköteles év végi részesedés nél-
küli) kereset, továbbá az átlagszámítási, illetõleg a kereset-
tel, jövedelemmel azonos idõre járó és 1987. december
31-e utáni idõponttól megállapított baleseti járadék, vala-
mint a megváltozott munkaképességû dolgozók foglalkoz-
tatásáról és szociális ellátásról szóló rendelkezések alapján
járó, az 1998. január 1-je elõtti idõre kifizetett keresetki-
egészítés összegét el kell osztani a biztosításban töltött
azoknak a napoknak a számával, amelyekre a biztosított-
nak keresete volt, majd

b) az egy napra esõ keresetet meg kell szorozni 365-tel
(szökõévben 366-tal), és a szorzathoz hozzá kell adni a
naptári évben kifizetett adóköteles jutalom (jutalomrész)
és év végi részesedés összegét,

c) majd – a (4)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembe-
vételével – meg kell határozni az így kiszámított összegre
esõ, az adott évben hatályos adótábla szerint megállapított
adóösszeget, majd ezt el kell osztani 365-tel (szökõévben
366-tal),

d) az egy napra esõ adóösszeget meg kell szorozni a
biztosításban töltött azoknak a napoknak a számával, ame-
lyekre a biztosítottnak keresete volt, és

e) ezzel az összeggel kell a naptári évi, tényleges kere-
setet csökkenteni, majd

f) az így kiszámított összeghez hozzá kell adni az adott
naptári évben elért, adóalapot nem képezõ, de nyugdíjjáru-
lék-köteles egyéb keresetet, valamint az átlagszámítási
idõszak alatt folyósított és 1988. január 1-je elõtti idõpont-
tól megállapított baleseti járadék adott naptári évre szóló
összegét.

(4) Az adott évben elért, a (3) bekezdés b) pontja szerint
éves szintre számított keresetbõl

a) 1988–1990. évben évente 12 000 forintot,
b) 1994. évben 10 százalékot

le kell vonni, és az erre esõ, az adott évben hatályos adó-
tábla szerint megállapított adóösszeget kell a (3) bekezdés
b) pontja szerint számított keresetbõl a (3) bekezdés
c)–e) pontja szerint levonni.

(5) Az éves szintû keresetekhez tartozó adó – (3) bekez-
dés c) pontja szerinti – meghatározása során az adott évben
elért kereset alapján kiszámított adó összegébõl

a) 1991. évben 3000 forintot,
b) 1993. évben 2400 forintot,
c) 1995. évben az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék

címén levont összeg 25 százalékát,
d) 1997. évben a kereset 20 százalékát, de legfeljebb

43 200 forintot,
e) 1998. évben a kereset 20 százalékát, de legfeljebb

50 400 forintot, továbbá a nyugdíjjárulék és a magánnyug-
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díj-rendszer keretében – nem kiegészítésként – fizetett tag-
díj együttes összegének 25 százalékát,

f) 1999–2001. évben a kereset 10 százalékát, de évente
legfeljebb 36 000 forintot, továbbá a nyugdíjjárulék és a
magánnyugdíj-rendszer keretében – nem kiegészítés-
ként – fizetett tagdíj együttes összegének 25 százalékát,

g) 2002. évben a kereset 18 százalékát, de legfeljebb
60 000 forintot, továbbá a nyugdíjjárulék és a magánnyug-
díj-rendszer keretében – nem kiegészítésként – fizetett tag-
díj együttes összegének 25 százalékát,

h) 2003. évben a kereset 18 százalékát, de legfeljebb
108 000 forintot, továbbá a nyugdíjjárulék és a magán-
nyugdíj-rendszer keretében – nem kiegészítésként – fize-
tett tagdíj együttes összegének 25 százalékát,

i) 2004–2007. évben a kereset 18 százalékát, de évente
legfeljebb 108 000 forintot,

j) 2008-ban a kereset 18 százalékát, de legfeljebb
136 080 forintot
kell levonni.

(6) Az (1)–(5) bekezdés alapján meghatározott naptári
évi kereseteket, valamint – ha az 1988. január 1-je elõtti
keresetet is figyelembe kell venni – a Tny. 13. §-ának
(2) bekezdése szerinti kereseteket a 2. számú mellékletben
foglalt szorzószámok figyelembevételével kell növelni. A
tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó szorzószámok
hatálybalépéséig – a tárgyévet megelõzõ évi nyugdíj-meg-
állapításhoz tartozó szorzószámok figyelembevéte-
lével – a Tny. 73. §-a szerint elõleget kell megállapítani.

16. § (1) Az öregségi nyugdíj alapját képezõ átlagkere-
setet úgy kell kiszámítani, hogy az átlagszámítási idõszak
alatt elért – a Tny. 22. §-a, illetve e rendelet 14. §-a és
15. §-ának (2) bekezdése szerint figyelembe veendõ – ke-
resetnek a 15. § (6) bekezdése szerint számított együttes
összegét el kell osztani az ez idõ alatt biztosításban töltött
azoknak a napoknak a számával, amelyekre a nyugdíjat
igénylõnek figyelembe vett keresete, jövedelme volt. Az
így kapott napi átlagkeresetet meg kell szorozni 365-tel és
el kell osztani 12-vel.

(2) A Tny. 39. §-a szerint számított arányosan elismert
szolgálati idõ alkalmazása esetén a naptári évi keresethez
tartozó osztószámként – a Tny. 22. §-a (7)–(8) bekezdései-
nek alkalmazásával – azokat a napokat, amelyekre az
igénylõnek keresete, jövedelme volt, arányosítás nélkül
kell figyelembe venni.

(3) Az 1996. december 31-ét követõen az adott naptári
éven belül egyidejûleg fennállt több biztosítási jogviszony
esetén osztószámként csak azok a napok vehetõk figye-
lembe, amelyekre az igénylõnek az egyidejûleg fennállt
több biztosítási jogviszony mindegyikében volt keresete.”

7. §

A TnyR. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. § (1) Ha a felülvizsgálat szerint a rokkantsági, bal-

eseti rokkantsági nyugdíjas rehabilitációja javasolt, vagy

egészségkárosodása már nem éri el a jogosultsághoz szük-
séges mértéket, a nyugellátást a regionális nyugdíjbiztosí-
tási igazgatóság a megszüntetõ határozat keltét követõ má-
sodik hónap elsõ napjától szünteti meg, kivéve, ha a nyug-
díjas részére ezt megelõzõ idõponttól kezdõdõen olyan el-
látást állapít meg, amelynek jogosultsági feltételei a rok-
kantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra való egyidejû jo-
gosultságot kizárják.

(2) Ha a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat a
nyugdíjasként elért kereset összegére tekintettel kell meg-
szüntetni, a megszüntetésrõl e tény megállapítását követõ
hónap elsõ napjától a nyugdíjfolyósító szerv határozatban
intézkedik.

(3) Ha a Tny. 36/D. §-ának (2) bekezdése, illetve
36/G. §-ának (2) bekezdése alapján elõírt felülvizsgálat a
jogosultsági feltételek hiányát állapítja meg, a rokkantsá-
gi, baleseti rokkantsági nyugdíjat az ellátás folyósítása fel-
függesztésének kezdõ idõpontjától kell megszüntetni.

(4) A rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra jogo-
sultság új igényként történõ elbírálásánál a korábbi nyug-
díjazásnál figyelembe vett és a nyugdíjasként szerzett
szolgálati idõt kell figyelembe venni.

(5) Az irányadó korhatár betöltése után a rokkantsági,
baleseti rokkantsági nyugdíjat a Tny. 36/D. §-a, illetve
36/G. §-a alapján megszüntetni nem lehet.

(6) A Tny. 36/D. §-a (5) bekezdésének, illetve 36/G. §-a
(4) bekezdésének alkalmazása során a rokkantsági, balese-
ti rokkantsági nyugdíj mértékét a Tny. 31. §-ának (3) be-
kezdése szerint kell megállapítani.”

8. §

(1) A TnyR. 62. §-ának (9) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(9) Az özvegyi nyugdíj mértékének a Tny. 50. §-a
(2)–(3) bekezdése alapján történõ meghatározásánál a
Tny. 73. §-a alapján megállapított elõleg saját jogú nyug-
díjnak minõsül.”

(2) A TnyR. 62. §-ának (10) bekezdése a következõ má-
sodik mondattal egészül ki:

„Az özvegyi nyugdíj Tny. 50. §-ának (2)–(3) bekezdése
szerinti mértékét a saját jogú nyugellátás Tny.
83/A–83/B. §-a szerinti szünetelése nem érinti.”

9. §

A TnyR. 72/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„72/A. § Ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a
nyugellátással, vagy a hatáskörébe utalt más ellátással
kapcsolatos határozatának bírósági felülvizsgálata során a
bíróság a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet új eljárásra
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utasítja, vagy a keresetet elutasítja, de az ítélet indokolásá-
ban tényként rögzíti a munkaképesség-változás, illetve
egészségkárosodás mértékét, bekövetkezésének idõpont-
ját, fennállásának várható idõtartamát, az esetleges felül-
vizsgálat idõpontját, illetve a rehabilitálhatóságra, a szak-
mai munkaképességre vonatkozó véleményt, akkor az új
eljárás, illetõleg az újabb igénybejelentés alapján megin-
dult eljárás során a jogszabályban meghatározott orvos-
szakértõi, illetve rehabilitációs szakértõi szerv szakvéle-
ményének ismételt beszerzése nélkül kell az igényt elbí-
rálni.”

10. §

A TnyR. 72/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„72/C. § A Tny. 78. §-ának alkalmazása során az ügyfél

új ellátás iránti igénybejelentése is a megszüntetõ határo-
zat azonnali végrehajtására irányuló kérelemnek
minõsül.”

11. §

A TnyR. 74. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„74. § 2008. január 1-jétõl a Tny. 36/D. §-ának (1) be-

kezdésében, a Tny. 36/G. §-ának (1) bekezdésében, a reha-
bilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény
(a továbbiakban: Rjtv.) 13. §-a (1) bekezdésének e) pontjá-
ban szabályozott és a külön jogszabály szerinti egészség-
károsodási járadékok esetében meghatározott megszünte-
tési ok, továbbá a Tny. 83/B. §-ában szabályozott szünete-
lési ok, valamint a rehabilitációs járadék – az Rjtv.
4. §-ának (2) bekezdése szerinti – csökkentésének vizsgá-
lata céljából az állami adóhatóság a nyugdíjas, járadékos
keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokról köteles rend-
szeres adatszolgáltatást teljesíteni a nyugdíjfolyósító
szervnek. Az állami adóhatóság és az ONYF az adatszol-
gáltatás rendjét megállapodásban rendezi.”

12. §

A TnyR. 80. §-a a következõ új (7) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (7)–(9) bekezdések számozása
(8)–(10) bekezdésre változik:

„(7) A folyósításra kerülõ nyugellátás összegébe be
kell számítani a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek ál-
tal – jogszabály szerint feladat- és hatáskörükbe tartozó-
an – megállapított azon ellátásnak az összegét, amely-
nek felvétele utóbb, a saját jogú nyugellátás visszame-
nõleges érvényesítése miatt minõsül jogalap nélküli el-
látásnak.”

13. §

A TnyR. 85. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Tny. 83/B. §-ának (1) bekezdésében említett

ellátásban részesülõ, kiegészítõ tevékenységet folytató
egyéni vállalkozó, amennyiben az általa fizetendõ
nyugdíjjárulék alapja a tárgyévben meghaladja a tárgy-
év elsõ napján érvényes kötelezõ legkisebb munkabér
(minimálbér) havi összegének tizenkét hónapra számí-
tott összegét, köteles errõl 15 napon belül a nyugdíjfo-
lyósító törzsszámára hivatkozással bejelentést tenni a
nyugdíjfolyósító szervhez.”

14. §

(1) A TnyR. 86. §-ának (3) bekezdése a következõ új
második mondattal egészül ki:

„Ha a munkáltatók megállapodása alapján a munka-
vállaló munkabérét és az ezzel járó közterheket az a
munkáltató fizeti, amelyhez a munkavállalót kirendel-
ték, akkor az adatszolgáltatási kötelezettség is ezt a
munkáltatót terheli.”

(2) A TnyR. 86. §-ának (6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(6) A rehabilitációs járadékban részesülõ személyrõl a
nyilvántartó lappal kapcsolatos adatszolgáltatási kötele-
zettséget a nyugdíjfolyósító szerv teljesíti.”

(3) A TnyR. 86. §-ának (9) bekezdése a következõ ne-
gyedik mondattal egészül ki:

„Az adatszolgáltatás teljesítésérõl a felszámoló, illetve
a végelszámoló kérésére a regionális nyugdíjbiztosítási
igazgatóság igazolást állít ki.”

15. §

A TnyR. 87. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A nyilvántartó lapot köteles kiállítani]
„d) a Tbj. 26. §-ának (1) bekezdése szerinti gyermekne-

velési támogatásban, gyermekgondozási díjban részesülõ
személyrõl a támogatást, illetve a díjat folyósító szerv, a
gyermekgondozási segélyben részesülõ személyrõl az
adatszolgáltatásra kötelezett foglalkoztató, annak hiányá-
ban a segélyt folyósító szerv, az ápolási díjban részesülõ
személyrõl a kincstár illetékes területi szerve,”

16. §

A TnyR. 88/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:
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„(1) A nyilvántartásra kötelezett a Tny. 97. §-ának
(2) bekezdésében elõírt adatszolgáltatási kötelezettsé-
gét – a 2006. évet megelõzõ idõszakra vonatkozó adat-
szolgáltatás kivételével – elektronikus ügyintézés kere-
tében, a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer
erre a célra kialakított szolgáltatásainak igénybevételé-
vel is teljesítheti.”

17. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 1–16. §-a és 18. §-a 2008. január 2-án ha-
tályát veszti. Ez a rendelkezés 2008. január 3-án hatályát
veszti.

(3) A TnyR. e rendelettel megállapított rendelkezé-
seit – a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a 2007. de-
cember 31-ét követõ idõponttól megállapított ellátások,
valamint az említett idõpontot követõ adatszolgáltatás ese-
tén kell alkalmazni. A 2008. január 1-jét megelõzõ idõ-
ponttól megállapításra kerülõ rokkantsági, baleseti rok-
kantsági nyugdíjakra az akkor hatályos rendelkezéseket
kell alkalmazni.

(4) A TnyR. 1–2. §-ának e rendelettel megállapított ren-
delkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell, a Magyar Államvasutak Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaság (a továbbiakban: MÁV ZRt.) Nyugdíj Igaz-
gatóság által folyósított ellátásokat 2008. január 1-jétõl a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

(5) A vasutas nyugdíjigazgatás megszûnésével a Vas-
utas Önkéntes Támogatási Alap Közhasznú Egyesület, a
Rudolf Segélyezõ Egyesület, a Vasutas Segélyezõ Egye-
sület, a Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági
Egyesülete, valamint a Mozdonyvezetõk, Vasútüzemi
Dolgozók Segélyezõ Egyesülete (a továbbiakban: egyesü-
letek) 2007. december 31-én nyugellátásban, nyugdíjszerû
rendszeres pénzellátásban, baleseti járadékban részesülõ
tagjai tagdíjának az ellátásból történõ levonásáról – meg-
felelõ térítés ellenében – a nyugdíjfolyósító szerv gondos-
kodik, feltéve, hogy a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóság a
tagok említett szervezeteknek adott írásos nyilatkozata
alapján december hóban teljesített levonást. A tagdíj ellá-
tásból történõ levonása az egyesületnek adott írásos felha-
talmazás alapján azon tagok esetében is foganatosítható,
akiknek az ellátásra való igényük 2008. január 1-jét meg-
elõzõen megnyílt, és annak elbírálása ebben az idõpontban
a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóság, illetõleg a Gyõr-Sop-
ron-Ebenfurti Vasút Zártkörûen Mûködõ Részvénytársa-
ság hatáskörébe tartozott volna. A tagdíjlevonások és a té-
rítés elszámolásának rendjét az egyesületek és a nyugdíj-
folyósító szerv megállapodásban rögzítik.

(6) A TnyR. e rendelettel megállapított 15. §-ának
(6) bekezdésében foglaltaktól eltérõen 2008. évben – a

2008. évi nyugdíj-megállapításhoz tartozó szorzószámok
hatálybalépéséig – az elõleg megállapítása során a 2007.
évre vonatkozó valorizációs szorzószámokat az
1950–2003. évi keresetek esetében 1,075-tel kell megszo-
rozni, a valorizációs szorzószám 2004. évi kereset eseté-
ben 1,184; 2005. évi kereset esetében 1,075; 2006. évi ke-
reset esetében 1.

18. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a TnyR.
aa) 1. §-a (2) bekezdésének c) pontjában „a vasutas

nyugdíj-megállapító és -folyósító szerv, vagy” szöveg-
rész,

ab) 1. §-a (3) bekezdésének b) pontjában „a c) pontban
nem említett” szövegrész,

ac) 1. §-a (3) bekezdésének c) pontja,
ad) 18. §-a,
ae) 26. §-a,
af) 72. §-a,
ag) 72/B. §-a (1) bekezdésében „a vasutas biztosított

esetében a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatósághoz,” és az
„ , illetõleg a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatósághoz (a továb-
biakban együtt: igazgatási szerv)” szövegrész,

ah) 81. §-ának (1) bekezdésében „– a Vasutaknál a
MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóság –” és az „ , illetõleg Vas-
utaknál a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóságnak kell megfi-
zetni” szövegrész,

ai) 81. §-ának (2) bekezdésében „ , a Vasutaknál pedig
a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóságnak kell megfizetni”
szövegrész,

aj) 81. §-ának (3) bekezdésében és 87. §-ának (4) be-
kezdésében „– a Vasutaknál a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazga-
tóság –” szövegrész,

ak) 85. §-ának (2) bekezdésében a „(ha az ellátást a
MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatósága állapította meg a MÁV
ZRt. Nyugdíj Igazgatóságnak)” szövegrész,

al) 87. §-ának (2) bekezdésében „a gyermekgondozási
díj és” szövegrész;

b) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996.
(XII. 6.) Korm. rendelet

ba) 1. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a „(MÁV Rt.
Nyugdíj Igazgatóság)” szövegrész,

bb) 2. §-ának (4) bekezdésében a „ , a MÁV Rt.
Nyugdíj Igazgatóságnak pedig saját hatáskörében” szö-
vegrész;

c) a termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében
történõ megszerzésérõl szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm.
rendelet 10. §-a (1) bekezdésének elsõ mondatában az
„ , illetõleg – a MÁV Rt. Nyugdíjigazgatóságától ellátás-
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ban részesülõk esetében – a MÁV Rt. Nyugdíjigazgató-
ság” szövegrész;

d) a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszol-
gálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló
209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében
található tájékoztatóban az „ , illetve a MÁV ZRt. Nyugdíj
Igazgatóságnál” szövegrész;

e) az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról
szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a.

(2) E rendelet hatálybalépésével
a) a TnyR.
aa) 11/A. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „munka-

képesség-csökkenés mértékének” szövegrész helyébe a
„munkaképesség-csökkenés, illetve egészségkárosodás
mértékének” szövegrész,

ab) 23/A. §-ában a „Tny. 31. §-a (3) bekezdésének”
szövegrész helyébe a „Tny. 36/D. §-a (4) bekezdésének, il-
letve 36/G. §-a (4) bekezdésének” szövegrész,

ac) 25. §-ában a „Tny. 31. §-a (3) bekezdés” szöveg-
rész helyébe a „Tny. 36/D. §-a (4) bekezdésének, illetve
36/G. §-a (4) bekezdésének” szövegrész,

ad) 66/C. §-ában az „ONYF” szövegrész helyébe az
„Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (a továbbiak-
ban: ONYF) szövegrész,

ae) 86. §-a (2) bekezdésének elsõ mondatában az „An-
nak a szervnek (szervezetnek), illetve foglalkoztatónak
minõsülõ egyéni vállalkozónak, amelynek (akinek)” szö-
vegrész helyébe az „Annak a szervnek (szervezetnek),
amelynek” szövegrész,

af) 86. §-ának (9) bekezdésében a „Cstv. 53. §-ának
(2) bekezdése, illetve a Ctv. 112. §-ának (2) bekezdése
szerint” szövegrész helyébe a „Cstv., illetve a Ctv. rendel-
kezései szerint” szövegrész,

ag) 89. §-a (5) bekezdésének a) pontjában „(a megvál-
tozott munkaképességûeket megilletõ rendszeres pénzel-
látás)” szövegrész helyébe „(a megváltozott munkaképes-
ségûeket megilletõ rendszeres pénzellátás, illetve az
egészségkárosodott személyeket külön jogszabály szerint
megilletõ szociális ellátás)” szövegrész,

ah) 89. §-ának (9) és (11) bekezdésében a „Szociális és
Foglalkoztatási Hivatal” szövegrész helyébe a „Foglal-
koztatási és Szociális Hivatal” szövegrész;

b) az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást el-
szenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet 6. §-ának (1) bekezdésében a
„Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál, illetve a MÁV Rt.
Nyugdíj Igazgatóságánál (a továbbiakban együtt: folyó-
sító szerv)” szövegrész helyébe a „Nyugdíjfolyósító
Igazgatóságnál (a továbbiakban: folyósító szerv)” szö-
vegrész;

c) a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezeté-
sérõl szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §-a
(1) bekezdésének második mondatában a „Nyugdíjfolyó-

sító Igazgatóság, illetve MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóság
(a továbbiakban együtt: folyósító szerv)” szövegrész he-
lyébe a „Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban:
folyósító szerv)” szövegrész;

d) a termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében
történõ megszerzésérõl szóló 210/2004. (VII. 9.) Korm.
rendelet

da) 10. §-a (1) bekezdésének második mondatában az
„Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatósággal, a Nyug-
díjfolyósító Igazgatósággal, valamint a MÁV Rt. Nyugdíj-
igazgatósággal” szövegrész helyébe az „Országos Nyug-
díjbiztosítási Fõigazgatósággal és a Nyugdíjfolyósító
Igazgatósággal” szövegrész,

db) 10. §-ának (2) bekezdésében az „Országos Nyug-
díjbiztosítási Fõigazgatósággal, a Nyugdíjfolyósító Igaz-
gatósággal, valamint a MÁV Rt. Nyugdíjigazgatósággal”
szövegrész helyébe az „Országos Nyugdíjbiztosítási Fõ-
igazgatósággal és a Nyugdíjfolyósító Igazgatósággal” szö-
vegrész;

e) a Kiváló Mûvész, az Érdemes Mûvész, valamint a
Népmûvészet Mestere járadék folyósításáról szóló
374/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

ea) 1. §-ának (2) bekezdésében a „szervek” szövegrész
helyébe a „szerv” szövegrész, az „állapítják meg, illetõleg
folyósítják” szövegrész helyébe az „állapítja meg, illetõleg
folyósítja” szövegrész,

eb) 1. §-ának (3) bekezdésében a „szervek” szövegrész
helyébe a „szerv” szövegrész, az „intézkednek” szöveg-
rész helyébe az „intézkedik” szövegrész,

ec) 2. §-ának (1) bekezdésében a „Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság, illetve a MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóság
(a továbbiakban együtt: folyósító szerv)” szövegrész he-
lyébe a „Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban:
folyósító szerv)” szövegrész,

ed) 2. §-a (3) bekezdésének b) pontjában a „szervek”
szövegrész helyébe a „szerv” szövegrész;

f) a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszol-
gálati járadéka megállapításáról és folyósításáról szóló
209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet

fa) 1. §-ának (3) bekezdésében a „nyugdíjbiztosítási
igazgatóságnál, illetve a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóság-
nál (a továbbiakban együtt: megállapító szerv)” szöveg-
rész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál (a továb-
biakban: megállapító szerv)” szövegrész,

fb) 1. §-ának (6) bekezdésében a „Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság vagy a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatóság
(a továbbiakban együtt: folyósító szerv)” szövegrész he-
lyébe a „Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban:
folyósító szerv)” szövegrész
lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
366/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a társadalombiztosítás ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint

e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jo-
gosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdésének a), c)–d),
g)–h) és j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkot-
mány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997.
(XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ
1. §-sal egészül ki:

„1. § Ha a biztosítással járó jogviszonyból származó,
tárgyhónapra esõ jövedelem egy része a Magyar Köztársa-
ságban, másik része külföldön adóztatható, járulékalap-
ként

a) a Tbj. 4. § k) pontjának 1. alpontjában meghatározott
jövedelmet és

b) a Tbj. 4. § k) pontjának 2. alpontjában említett sze-
mélyi alapbér, illetve szerzõdésben meghatározott díj
összegének azon idõszakra (naptári napokra) vonatkozó
arányos részét, amelyben a jövedelem külföldön adóztat-
ható
együttesen kell figyelembe venni.”

2. §

Az R. 4/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4/B. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló

1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 75/B. §-ában meghatáro-
zott tájékoztató keretében a nyugdíjfolyósító szerv arról is
tájékoztatja az ellátásban részesülõ személyt, hogy az
egészségügyi szolgáltatások igénybevételére való jogo-
sultság igazolása céljából az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárhoz (a továbbiakban: OEP) bejelentette.”

3. §

Az R. 5/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5/C. § (1) A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott, vala-

mint a kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni és társas

vállalkozó a nyugdíjjárulékot a Tbj. 24. §-ának (3) bekez-
désében foglaltak szerint megállapított járulékfizetési fel-
sõ határig fizeti meg. Ha a nyugdíj megállapítására év köz-
ben kerül sor, és a nyugdíjas biztosítással járó jogviszonya
a nyugdíj megállapítását követõen is fennáll, illetve egyéni
vagy társas vállalkozói tevékenységét tovább folytatja, a
nyugdíjjárulék-fizetési felsõ határt a nyugdíj megállapítá-
sának napjával kezdõdõen újra meg kell állapítani a Tbj.
24. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint.

(2) A Tbj. 25. §-ában említett saját jogú nyugdíjas fog-
lalkoztatott a Tbj. 4. §-a f) pontjában meghatározott ellátás
megállapításának kezdõ napját követõen létesített biztosí-
tási kötelezettséggel járó jogviszonya (vagy az említett el-
látás megállapításának kezdõ napját megelõzõen fennálló
jogviszonyában történõ továbbfoglalkoztatása) alapján a
számára kifizetett járulékalapot képezõ jövedelem után fi-
zet természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíj-
járulékot.

(3) Ha a saját jogú nyugdíjas a Tbj. 4. §-a f) pontjában
meghatározott ellátás megállapításának napján vagy azt
követõen az ellátás megállapításának kezdõ napjáig terje-
dõ idõszakra vonatkozóan, a megszûnt biztosítással járó
jogviszonyára tekintettel kap járulékalapot képezõ jöve-
delmet, e jövedelmet a járulékfizetési felsõ határ számítá-
sánál úgy kell figyelembe venni, mintha annak kifizetésére
az ellátás megállapításának kezdõ napját megelõzõ napon
került volna sor.”

4. §

Az R. 5/D. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A központi költségvetés egészségügyi szolgáltatási

járulékfizetés címen
a) 2008-ban a Tbj. 26. §-ának (5) bekezdésében meg-

határozott személyek 2008. évre tervezett ellátásai, juttatá-
sai, illetve a minimálbér összegének alapulvételével a Tbj.

19. § (1) és (3) bekezdésében 2008-ra meghatározott já-
rulékmértékekkel számított összegnek és az elõzõekben
említett személyek 2008. évre prognosztizált létszámának
egy hónapra esõ hányadosával,

b) 2009-tõl az elõzõ évi egy fõre jutó havi egészség-
ügyi szolgáltatási járuléknak a költségvetési évre tervezett
inflációval növelt összegével
megegyezõ kifizetést teljesít személyenként.”

5. §

Az R. az 5/E. §-t követõen a következõ új 5/F. §-sal egé-
szül ki:

„5/F. § Ha a korkedvezményre jogosító munkakörben
végzett tevékenység nem áll fenn a teljes idõszakban (pl. a
teljes naptári hónapban, naptári évben), amelyre a jövedel-
met kifizetik vagy juttatják, akkor a korkedvezmény-biz-
tosítási járulék alapjaként a jövedelem (társadalombiztosí-
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tási járulékalap) azon idõszakra (naptári napokra) jutó ará-
nyos részét kell figyelembe venni, amely alatt a biztosított
korkedvezményre jogosultságot szerez.”

6. §

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

„(2) A Tbj. 5. §-ának (3) bekezdése szerinti biztosított által
fizetendõ 24 százalék nyugdíj-biztosítási járulékot és a
9,5 százalék – magán-nyugdíjpénztári tagság esetén 1,5 szá-
zalék – nyugdíjjárulékot az állami adóhatóság Nyugdíjbizto-
sítási Alapot megilletõ bevételek számlájára, a Tbj. 19. §
(1) és (3) bekezdésében meghatározott mértékû egészségbiz-
tosítási járulékot az állami adóhatóság Egészségbiztosítási
Alapot megilletõ bevételek számlájára, a 8 százalék tagdíjat
az érintett magán-nyugdíjpénztár részére megnyitott tagdíj-
beszedési számlára kell megfizetni.”

7. §

Az R. 7/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A foglalkoztató a tárgyévtõl eltérõ bevallási idõ-
szakra megállapított tagdíjtúlfizetés elszámolása során a
Tbj. 31. §-ának (2) bekezdésében elõírt igazolás kézhezvé-
telét követõ 15 napon belül köteles a tagdíj (tagdíj-kiegé-
szítés) különbözetet a pénztártagnak visszafizetni, és a
többletbefizetés (túlfizetés) összegét az Art. szabályai sze-
rinti önellenõrzés és a tagra vonatkozó helyesbítés benyúj-
tása mellett a következõ havi tagdíjbefizetésnél elszámolni
(a befizetendõ tagdíjat a túlfizetés összegével csökkente-
ni). Tagdíjfizetési kötelezettség hiányában a 21/A. §
(3) bekezdése szerint kell eljárni. Az elszámolásra – a
19/A. §-ban foglaltakra is tekintettel – annak a ma-
gánnyugdíjpénztárnak a feltüntetésével kerül sor, ahol a
pénztártag tagsági jogviszonya az önellenõrzés, helyesbí-
tés benyújtásának idõpontjában fennáll.”

8. §

Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A nyugellátásra jogosító szolgálati idõ és nyugdíj-
alapot képezõ jövedelem [Tbj. 34. §-ának (1), (5) és
(8) bek.] szerzésére irányuló megállapodás megkötésére a
megállapodást kötõ személy – kedvezményezett javára kö-
tött megállapodás esetén a kedvezményezett – lakóhelye
szerint illetékes Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgató-
ság, a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel nem ren-
delkezõ, külföldön élõ személy esetében [Tbj. 34. §-ának
(5) bek.] a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiz-
tosítási Igazgatóság illetékes.”

9. §

Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) A kiegészítõ tevékenységet folytató társas vál-

lalkozó után a társas vállalkozás a Tbj. 10. § (2) bekezdé-
sében meghatározott idõtartam alatt köteles egészségügyi
szolgáltatási járulékot fizetni.

(2) Nem fizet egészségügyi szolgáltatási járulékot a ki-
egészítõ tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a ki-
egészítõ tevékenységet folytató társas vállalkozó után a
társas vállalkozás arra az idõtartamra, amely alatt a vállal-
kozó keresõképtelen, gyermekgondozási segélyben része-
sül, fogvatartott vagy – ügyvédként, szabadalmi ügyvivõ-
ként, közjegyzõként – kamarai tagságát szünetelteti.”

10. §

Az R. a 9/A. §-t követõen a következõ új 9/B. és
9/C. §-sal egészül ki:

„9/B. § A rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi
LXXXIV. törvény alapján folyósított rehabilitációs jára-
dékból levont tagdíjat a folyósító szerv havonta, az ellátás
folyósítását követõ hónap 5. napjáig utalja át az érintett
magánnyugdíjpénztárhoz, és egyidejûleg közli a tagdíjak
elszámolásához szükséges adatokat. Az adatszolgáltatás
módjára és tartalmára vonatkozóan a folyósító szerv a ma-
gánnyugdíjpénztárakkal 2008. január 31-éig megállapo-
dást köt.

9/C. § A Tbj. 44/C. §-ában meghatározott eljárás során
felhasználható minden olyan közokirat és teljes bizonyító
erejû magánokirat, amely a biztosítással járó jogviszony
fennállását, illetve az egészségügyi szolgáltatásra való jo-
gosultságot valószínûsíti, így különösen a Tbj. 44. §-ának
(5) bekezdésében meghatározott, a bejelentésrõl kiállított
igazolás, munkaszerzõdés vagy megbízási szerzõdés, a
munkabérrõl, illetve a megbízási díjról szóló írásbeli el-
számolással együtt, érvényes diákigazolvány, valamint a
jogosultságot megalapozó ellátást (pl. nyugdíjat) megálla-
pító jogerõs határozat.”

11. §

Az R. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § A Tbj. 20. és 24. §-ában foglalt rendelkezések al-

kalmazása során a minimálbér kétszeresét csökkenteni kell
a minimálbér kétszeresének egy naptári napra jutó összege
és azon idõszak naptári napjai számának szorzatával,
amelyre a foglalkoztatottnak járulékalapot képezõ jöve-
delme nem volt, így különösen ha táppénzben, baleseti
táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermek-
gondozási díjban, gyermekgondozási segélyben részesült
vagy fizetés nélküli szabadságon volt. E rendelkezést kell
alkalmazni akkor is, ha a biztosítással járó jogviszony hó-
nap közben kezdõdött vagy szûnt meg.”
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12. §

Az R. 19. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott, írásban

történõ kötelezettségvállalásnak minõsül a tagdíj-kiegé-
szítés Tbj. 50. §-a szerinti bevallása is, melynek alapján a
Tbj. 51. § (9) bekezdésében foglalt kötelezettség a vállalás
megszûnésének bejelentéséig fennáll.”

13. §

Az R. a 19. §-t követõen a következõ új 19/A. §-sal egé-
szül ki:

„19/A. § (1) Az egyik magánnyugdíjpénztárból a másik
magánnyugdíjpénztárba átlépett pénztártagra (a továb-
biakban: átlépett pénztártag) az átlépés napjával kezdõdõ
bevallási idõszak(ok)ra vonatkozó tagdíjbevallási és befi-
zetési kötelezettséget, továbbá ezen bevallások helyesbíté-
seit és önellenõrzéseit, valamint az átlépés napjától kezdõ-
dõen az átlépés napját megelõzõ idõszakra vonatkozó pót-
bevallásokat, továbbá az átlépés napját megelõzõ idõszak-
ra vonatkozó bevallások önellenõrzéseit, helyesbítéseit az
átvevõ pénztár feltüntetésével és annak tagdíjbeszedési-,
késedelmi- és önellenõrzési pótlék számlájára kell teljesí-
teni a Tbj. 50. §-ban foglaltak szerint.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, az átlépés
napját megelõzõ bevallási idõszakra vonatkozó bevallások
önellenõrzéseit és helyesbítéseit, és az átlépés napját meg-
elõzõ idõszakra vonatkozó pótbevallásokat, ha azok be-
nyújtására az átlépés napját megelõzõen, illetve az átlépés
napját magában foglaló hónapban kerül sor, még az átadó
pénztár feltüntetésével, annak tagdíjbeszedési-, késedel-
mi- és önellenõrzési pótlék számlájára kell teljesíteni a
Tbj. 50. §-ban foglaltak szerint.”

14. §

Az R. 20. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) Ha a pénztár részére – más pénztárnál fennálló tag-
sági jogviszonyra tekintettel – tévesen érkezik bevallási
adatszolgáltatás az adóhatóságtól, a pénztár a Pénztárak
Központi Nyilvántartásával (a továbbiakban: PKN) történt
egyeztetést követõen a (2)–(4) bekezdésben foglaltak sze-
rinti megkeresésben értesíti az adóhatóságot. Az értesítés
alapján az állami adóhatóság a bevallás helyesbítésére szó-
lítja fel a foglalkoztatót. A megkeresésben fel kell tüntetni
a pénztártag nevét és adóazonosító jelét, a foglalkoztató
nevét, adószámát és azt a bevallási idõszakot, amelyre a té-
ves bevallás vonatkozott, továbbá meg kell nevezni azt a
magánnyugdíjpénztárt, ahol a pénztártagság a PKN adatai
alapján fennáll. A foglalkoztató helyesbítése, önellenõrzé-
se alapján megállapított tagdíjtúlfizetés összegét a ma-
gánnyugdíjpénztár az adóhatóság értesítése alapján

visszautalja a Magyar Államkincstár által vezetett, erre a
célra megnyitott technikai számlára, és közli a jogosult
pénztár adatait. Az adóhatóság a foglalkoztató kérelmére
(átvezetési kérelem) intézkedik a tagdíjtúlfizetés összegé-
nek a jogosult pénztár részére történõ átutalásáról.”

15. §

Az R. 21/A. és 21/B. §-a helyébe a következõ rendelke-
zések lépnek:

„21/A. § (1) A Magyar Államkincstár által vezetett, ma-
gánnyugdíjpénztáranként megnyitott tagdíjbeszedési-, ké-
sedelmi- és önellenõrzési pótlék számlákra teljesített téves
befizetés összegét a foglalkoztató az Art. szabályai szerint
az adóhatóságtól kérheti vissza. A magánnyugdíjpénztár a
téves befizetés összegét az adóhatóság adatszolgáltatása
alapján 8 napon belül visszautalja a Magyar Államkincstár
által vezetett, erre a célra megnyitott technikai számlára.

(2) A tárgyévre vonatkozó, és a tárgyhavi tagdíj-kötele-
zettséget meghaladó tagdíjtúlfizetés összegét az állami
adóhatóság adatszolgáltatása alapján a magánnyugdíj-
pénztár 8 munkanapon belül visszautalja a Magyar Állam-
kincstár által vezetett, erre a célra megnyitott technikai
számlára. A tagdíjtúlfizetés kiutalásáról az adóhatóság az
Art. szabályai szerint intézkedik.

(3) A tárgyévtõl eltérõ – legkorábban a 2007. január
1-jét követõ – bevallási idõszakra megállapított tagdíjtúlfi-
zetés elszámolása során, a túlfizetés összegét a ma-
gánnyugdíjpénztár a foglalkoztató rendelkezése és az adó-
hatóság adatszolgáltatása alapján 8 munkanapon belül
visszautalja a Magyar Államkincstár által vezetett erre a
célra megnyitott technikai számlára. A tagdíjtúlfizetés ki-
utalásáról az adóhatóság az Art. szabályai szerint intézke-
dik.

21/B. § A magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal összefüggõ
késedelmi pótlék és önellenõrzési pótlék egyéni számlára
történõ elszámolására a tagdíj elszámolására vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy az adózói
szinten kimutatásra kerülõ pótlékokat a késedelemmel
érintett bevallásban, önellenõrzésben szereplõ pénztárta-
gok között tagdíjnagyságuk arányában kell elszámolni.”

16. §

(1) Az R. 22. §-a a következõ (1)–(4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(1) A Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága
a Tbj. 44/A. § (1) bekezdésében meghatározott ellátásban
részesülõ személyeket az OEP-nek jelenti be. Az adatok
átadásának módjáról a Magyar Államkincstár az OEP-pel
köt megállapodást.

(2) Az illetékes települési önkormányzat jegyzõje a Tbj.
44/A. § (2) bekezdésében meghatározott ellátásban része-
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sülõ, vagy szociálisan rászorult személyeket a MEP-nek
jelenti be.

(3) A bejelentésre kötelezett a Tbj. 44/A. § (3) bekezdé-
sének a)–e) pontjában említett személyeket a MEP-nek, az
f) pontban említett személyeket az OEP-nek jelenti be.

(4) A Tbj. 16. § (1) bekezdésének j) pontjában meghatá-
rozott személy a Tbj. 44/A. § (5) bekezdésében meghatá-
rozott bejelentést a MEP-nek teljesíti, egyidejûleg az Or-
szágos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet szak-
véleményével igazolja jogosultságát. A Tbj. 16. § (1) be-
kezdésének k) és s) pontjában említett személy a bejelen-
tést a MEP-nek teljesíti.”

(2) Az R. 22. §-a a következõ (6)–(7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) A Tbj. 44/A. § (4) bekezdésében meghatározott el-
látásban részesülõ személyekre vonatkozó bejelentés tel-
jesítésének módjáról az ONYF és az OEP megállapodást
köt.

(7) Az (1)–(3) bekezdés szerinti bejelentést elektronikus
úton vagy gépi adathordozón, a (4) bekezdés szerinti beje-
lentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell
teljesíteni.”

17. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 2. § (3) bekezdésében és 7/C. § (1) bekezdésének

b) pontjában a „2–4. alpontja” szövegrész helyébe a „2. al-
pontja” szöveg,

b) 5/B. § (1) bekezdésében „a nyugdíjjárulék-túlfizetés
összegét” szövegrész helyébe „a tárgyévtõl eltérõ idõszak-
ra vonatkozó nyugdíjjárulék-túlfizetés összegét” szöveg-
rész,

c) 6. § (1) bekezdésében a „minimum járulékalapot”
szövegrész helyébe a „minimálbér kétszeresét” szöveg, a
„minimum járulékalapnál” szövegrész helyébe a „mini-
málbér kétszeresénél” szöveg,

d) 6/A. § (3) bekezdésében a „Tbj. 29/A. § (3) bekezdé-
se” szövegrész helyébe a „Tbj. 29/A. § (3)–(4) bekezdése”
szöveg,

e) 7/A. § (4) bekezdésében az „Art. 30. §-a (4) bekezdé-
sének” szövegrész helyébe az „Art. 30. § (2) bekezdésé-
nek” szöveg,

f) 9/A. § (2) bekezdésében az „MNYI-hez” szövegrész
helyébe a „Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz”
szöveg,

g) 18. § (2) bekezdésének c) pontjában a „közép- vagy
felsõoktatási intézmény nappali tagozatán” szövegrész he-
lyébe a „közép- vagy felsõfokú oktatási intézményben
nappali rendszerû oktatás keretében” szöveg,

h) 19. § (3) bekezdésének d) pontjában a „minimum já-
rulékalapnál” szövegrész helyébe a „minimálbér kétszere-
sénél” szöveg,

i) 20/A. § (1) bekezdésében a „csekkes befizetés esetén
a postai analitikus állomány” szövegrész helyébe a „csek-
kes befizetés esetén a postai képfájlokat és a postai analiti-
kus állomány” szöveg,

j) 29. § (1) bekezdésében az „MNYI-nél (kirendeltség-
nél), a vasutaknál a MÁV Rt. Nyugdíjigazgatóságnál
(a továbbiakban: nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv)” szö-
vegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél”
szöveg
lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R.

a) 4. §-ának (3) bekezdése,
b) 4/C. §-a,
c) 5/A. § (2) bekezdésében a „ , valamint a Vasutas Tár-

sadalombiztosítási Igazgatóság” és az „együtt” szöveg-
rész,

d) 5/D. §-ának (3) bekezdésében az „és az OEP” szö-
vegrész,

e) 20. §-ának (7) bekezdése,
f) 22. §-ának (8) bekezdése,
g) 23–26. §-a.

18. §

E rendelet 2008. január 6-án hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
367/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló

268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló
1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) és (4) bekezdéseiben
foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) be-
kezdésének b) pontban foglalt feladatkörében a Kormány
a következõket rendeli el:

1. §

Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénz-
tárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997.
(XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebr.) az 1. §-t
követõen a következõ 1/A. §-sal egészül ki:
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„1/A. § E rendelet alkalmazásában
a) elektronikus számla: az elektronikus számláról szóló

20/2004. (IV. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: Eszr.)
1–2. §-aiban meghatározott fogalom;

b) készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz: a hitelintéze-
tekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi
CXII. törvény 2. számú mellékletének I. Pénzügyi szolgál-
tatások részének 5.1. pontjában meghatározott fogalom,
kivéve a csekket;

c) pénztári kártya: olyan egészség-, vagy önsegélyezõ
pénztár által kibocsátott eszköz, amely alkalmas a pénztár-
tag azonosítására, az egyéni számlán meglévõ fedezet iga-
zolására, valamint az egyéni számlán zárolási mûvelet
elvégzésére, valamint alkalmas lehet egészségügyi és
egészségbiztosítási adatkezelés támogatására;

d) zárolás: a pénztártag egyéni számláján lévõ összeg
elkülönítése a pénztári kártyát elfogadó követelése kielé-
gítésének biztosítása céljából.”

2. §

Az Ebr. 4. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A befektetések vagyonarányos költségei között
számolhatók el a pénztári eszközök befektetését – részben
vagy egészben – saját maga kezelõ pénztárnál az e tevé-
kenységet kizárólagosan végzõ, munkaviszony keretében
foglalkoztatott személyek alkalmazásából fakadó szemé-
lyi jellegû költségek és azok közterhei, a teljes pénztári
vagyon és a saját kezelésû vagyon arányában. Errõl a
pénztárnak a hozamfelosztási szabályzatában kell rendel-
keznie. Amennyiben a pénztár saját kezelésû vagyonrésze
az 1 milliárd forintot meghaladja, akkor a fenti költségek
teljes egészében elszámolhatóak a befektetések vagyon-
arányos költségei között. A befektetések vagyonarányos
költségei között számolhatók el a pénztári ingatlanbefek-
tetéseivel kapcsolatban felmerülõ ingatlanértékeléssel és
mûszaki ellenõri tevékenységgel kapcsolatos költségek és
ráfordítások. A pénztár nem számolhatja el a befektetések
vagyonarányos költségei között a meg nem valósult ingat-
lanbefektetés elõkészítésével kapcsolatos költségeket és
ráfordításokat.”

3. §

Az Ebr. 19/A. §-ának (1) bekezdése a következõ szö-
vegrésszel egészül ki:

„A pénztár megvásárolhatja az ingatlant akkor is,
amennyiben azt telki szolgalom terheli.”

4. §

(1) Az Ebr. 19/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az Öpt. 38/A. § (6) bekezdése alapján a pénztárnak
ingatlanértékelõ személyt vagy szervezetet kell megbíz-
nia, melyeknek feladata a pénztár tulajdonában lévõ ingat-
lanok értékének rendszeres megállapítása. A megbízás
legfeljebb ötéves idõtartamra szólhat. A megbízott sze-
mélynek, illetve szervezetnek függetlennek kell lennie
a pénztár szervezetétõl és nem lehet érdekelt a pénztár
befektetéseiben. A pénztárral egyidejûleg csak egy ingat-
lanértékelõ állhat megbízási jogviszonyban. A megbízás
érvényességéhez a letétkezelõnek a Polgári Törvény-
könyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 215. §-ának (1) be-
kezdése szerinti beleegyezése, továbbá a Felügyelet jóvá-
hagyása szükséges.”

(2) Az Ebr. 19/B. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel
egészül ki:

„(4) Nem lehet a pénztár ingatlanértékelõje az a személy
vagy társaság, aki, vagy amely a pénztár ingatlanfejlesztõ-
jével, ingatlankezelõjével, ingatlanüzemeltetõjével, szer-
zõdéses kapcsolatban áll.

(5) A pénztár tulajdonában lévõ ingatlanok értékelése
a) piaci összehasonlításon alapuló módszerrel,
b) hozamszámításon alapuló módszerrel, vagy
c) újraelõállítási költségen alapuló módszerrel

történhet azzal, hogy az értékelési módszer választását
részletesen indokolni kell és a továbbiakban – a (6) bekez-
désben foglaltak kivételével – minden idõszakban ugyan-
ezen módszerrel kell az adott ingatlan esetében elvégezni.

(6) Az (5) bekezdés szerint kiválasztott és alkalmazott
értékelési módszert akkor kell megváltoztatni, ha az ingat-
lanértékelõ úgy ítéli meg, hogy ez a továbbiakban már nem
alkalmas az ingatlan piaci értékének becslésére, és egy má-
sik módszer alkalmazása a korábbiaknál pontosabb becs-
lést eredményez. Ez esetben az adott ingatlanra alkalma-
zott értékelési módszer megváltoztatásának indokait az
értékelési szakvéleményben részletesen be kell mutatni.”

5. §

(1) Az Ebr. 19/C. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az ingatlanértékelõ az ingatlanértékelés során
szakvéleményében

a) meghatározza az ingatlan megvásárlásakor a kifizet-
hetõ legmagasabb összeget;

b) meghatározza az ingatlan eladásakor az elfogadható
legalacsonyabb összeget;

c) meghatározza a pénztár tulajdonában álló ingatlanok
forgalmi értékét évente legalább egyszer, az éves pénztári
beszámoló fordulónapjára vonatkozóan;

d) meghatározza az építés, fejlesztés alatt álló ingat-
lanok értékét, egyúttal ellenõrzi a kivitelezési, hasznosítási
terv teljesítését;

e) meghatározza bérbeadás esetén, az elfogadható leg-
kisebb bérleti díjat,
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f) ellenõrizhetõ módon feltünteti a felhasznált adatokat
és azok forrását, valamint jelzi, ha valamely, az ingatlan
értékelését befolyásoló körülmény megítéléséhez szük-
séges információhoz nem fér hozzá,

g) részletesen és ellenõrizhetõ módon bemutatja az ér-
tékelési módszertan lépéseit és az elvégzett számításokat,

h) ismerteti az ingatlanra vonatkozó, ingatlan-nyilván-
tartásban szereplõ leírást (ideértve a még be nem jegyzett,
széljegyként feltüntetett beadványok tartalmát), az ingat-
lan földrajzi és gazdasági környezetét, valamint – adatok-
kal alátámasztva – az ingatlanpiaci körülményeket,

i) ismerteti az ingatlan mûszaki jellemzõit, és
j) mellékletként becsatolja az ingatlan tulajdoni lapjá-

nak harminc napnál nem régebbi, az ingatlan-nyilvántar-
tásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 68. §-ának megfelelõ
hiteles másolatát, mindazon megállapodások, okiratok
másolatát, amelyek az ingatlan jogi helyzetének megítélé-
séhez szükségesek, illetve amelyek az ingatlanértékelés
során figyelembevételre kerültek, tekintet nélkül arra,
hogy azok az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapját ké-
pezték-e.”

(2) Az Ebr. 19/C. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel
egészül ki:

„(4) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint elkészített
szakvélemények közötti idõben készülõ ingatlanértékelés
alátámasztására az ingatlanértékelõ egyszerûsített szakvé-
leményt készíthet, melyben mindazon jellemzõk, adatok,
dokumentumok esetében, amelyek a legutóbbi szakvéle-
ményben foglaltakhoz képest változatlanok, egyértelmûen
és azonosítható módon hivatkozik a legutóbbi ingatlanér-
tékelés megállapításaira és a megállapítások alátámasz-
tására.

(5) A pénztár ingatlan adásvételére és bérbeadására
vonatkozó szabályok:

a) ingatlan megvásárlásakor a vételár nem haladhatja
meg az ingatlanértékelõ által meghatározott, ingatlanért
kifizethetõ legmagasabb összeget,

b) ingatlan értékesítése esetén az eladási ár nem lehet
kevesebb, mint az ingatlanértékelõ által megállapított leg-
alacsonyabb összeg, illetve

c) az ingatlan bérbeadásakor a bérleti díj nem lehet
kevesebb, mint az ingatlanértékelõ által megállapított leg-
kisebb bérleti díj.”

6. §

Az Ebr. a 19/D. §-t követõen a következõ
19/E–19/F. §-sal egészül ki:

„19/E. § (1) Nem bízható meg ingatlanfejlesztéssel, in-
gatlanüzemeltetéssel, ingatlankezeléssel az a gazdasági
társaság,

a) amelynek befolyásoló részesedéssel rendelkezõ
tulajdonosa, vezetõ tisztségviselõje vagy ezek Öpt. 2. §
(4) bekezdésének a) pontja szerinti közeli hozzátartozója a
pénztár alkalmazottja, megbízottja vagy a pénztár vezetõ

tisztségviselõje vagy ezek Öpt. 2. § (4) bekezdésének
a) pontja szerinti közeli hozzátartozója;

b) amely ellen csõd- vagy felszámolási eljárás van
folyamatban, amellyel szemben az üzletmenet-kihelyezést
megelõzõ 2 évben csõdeljárást folytattak le, vagy amely
végelszámolási eljárás alatt áll;

c) amelynek befolyásoló részesedéssel rendelkezõ tu-
lajdonosa, vezetõ tisztségviselõje vagy ezek Öpt. 2. §
(4) bekezdésének a) pontja szerinti közeli hozzátartozója a
pénztár ingatlanértékelõje, mûszaki ellenõre annak alkal-
mazottja vagy az ingatlanértékelõ vezetõ tisztségviselõje
vagy ezek Öpt. 2. § (4) bekezdésének a) pontja szerinti
közeli hozzátartozója.

(2) Amennyiben a pénztári ingatlanfejlesztõ, ingatlan-
üzemeltetõ, ingatlankezelõ a jogszabályi feltételeknek
nem felel meg, a pénztár köteles az üzletmenet-kihelyezés-
re vonatkozó szerzõdést azonnali hatállyal felmondani, és
a Felügyeletet a felmondástól számított 15 napon belül ér-
tesíteni.

(3) Amennyiben az ingatlanfejlesztéssel, ingatlanüze-
meltetéssel, ingatlankezeléssel megbízott gazdasági társa-
ságban a pénztár önállóan, vagy más önkéntes kölcsönös
biztosító pénztárral, vagy magánnyugdíjpénztárral közö-
sen 100%-os tulajdonrésszel rendelkezik, akkor az (1) be-
kezdés a) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni.

19/F. § A pénztár ingatlankezelõjének ingatlankezelõi
szakképesítéssel kell rendelkeznie. Amennyiben az ingat-
lankezelést jogi személy végzi, akkor az ingatlankezelõ
legalább egy alkalmazottjának kell rendelkeznie ingatlan-
kezelõi szakképesítéssel.”

7. §

Az Ebr. 21/A. §-ának (2) bekezdése a következõ mon-
dattal egészül ki:

„Azon önsegélyezõ pénztárak esetén, amelyek közössé-
gi szolgáltatást nyújtanak, és a tartalékba a tag egyéni
számlájáról átcsoportosítás történt, valamint a tag követe-
lése nem nyújt fedezetet a jogviszonyának megszûnésével
kapcsolatos költség érvényesítésére, az indokolt költség
fennmaradó része, de legfeljebb 1500 forint a közösségi
szolgáltatás(ok) tartalékának terhére érvényesíthetõ.”

8. §

Az Ebr. a 23. §-t követõen a következõ címmel, vala-
mint alcímmel egészül ki:

„V. rész

Az egészségpénztárak és az önsegélyezõ pénztárak által
nyújtható szolgáltatások egyes szabályai

Az önsegélyezõ pénztári szolgáltatásokra vonatkozó
egyes szabályok”
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9. §

Az Ebr. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép,
egyidejûleg a következõ 24/A–24/L. §-okkal, valamint
alcímekkel egészül ki:

„24. § (1) A közösségi szolgáltatást nyújtó önsegélyezõ
pénztárakban a tagdíjak közösségi szolgáltatások tartalé-
kaiba fizetendõ részére, valamint a közösségi szolgálta-
tások tartalékainak a biztonságos szolgáltatásnyújtáshoz
szükséges minimális nagyságára vonatkozó kalkulációt a
pénztár biztosításmatematikusa készíti vagy ellenjegyzi.
A kalkulációt az alapszabályban meghatározott gyakori-
sággal, de legalább három évente kell elkészíteni.
Amennyiben az elkészített kalkuláció ellenjegyzését meg-
tagadja, azt a biztosításmatematikus a Felügyeletnek az
önsegélyezõ pénztár számára történõ bejelentését köve-
tõen 3 munkanapon belül írásban bejelenti.

(2) A biztosításmatematikus elkészíti vagy ellenjegyezi
az Öpt. 50. § (3) bekezdésében foglalt kalkulációt, illetve
a pénztár pénzügyi tervét.

(3) A közösségi szolgáltatások alakulását, megfelelõsé-
gét, a tartalékokra ható tényezõk alakulását, valamint a kö-
zösségi szolgáltatások javára történõ befizetések és az
azok terhére finanszírozott szolgáltatások összege közötti
viszonyt a biztosításmatematikus évente értékeli.

(4) A biztosításmatematikus évente jelentést készít.
A biztosításmatematikus jelentésének a (3) bekezdésben
meghatározott értékelés mellett tartalmaznia kell a szol-
gáltatások kalkulációjának esetleges megváltoztatására
vonatkozó javaslatot is. A biztosításmatematikus jelenté-
sét az éves beszámolót elfogadó közgyûlés elé kell terjesz-
teni és arról határozni kell.

(5) A pénztár igazgató tanácsa a (2) bekezdésben foglal-
tak szerint elkészített vagy ellenjegyzett kalkuláció, illetve
pénzügyi terv figyelembevételével meghatározza a közös-
ségi szolgáltatások finanszírozásához szükséges szolgálta-
tási tartalékok számát, illetve az egyes tartalékokból finan-
szírozható szolgáltatások összetételét.

(6) Nem kell biztosításmatematikust megbíznia és nem
kell az (1)–(5) bekezdésben foglaltakat alkalmaznia azon
önsegélyezõ pénztárnak, amelynél

a) a közösségi szolgáltatások tartalékaiba történõ
összes éves befizetés egy tagra vetített átlagos értéke nem
haladja meg a mindenkori legkisebb havi minimálbér
összegének 10 százalékát, és

b) a pénztár alapszabálya tartalmaz olyan rendelkezést,
melynek alapján a pénztárnak fel kell függeszteni azon kö-
zösségi szolgáltatások folyósítását, amelyek esetében a
szolgáltatáshoz tartozó tartalék szintje annak éves szinten
tervezett bevételének 2 százaléka alá süllyed.

24/A. § (1) Az önsegélyezõ pénztár szolgáltatásai
– szolgáltatásonként egységesen – meghatározott összegû-
ek, illetve kár-, költség- vagy jövedelemarányosak lehet-
nek. Az önsegélyezõ pénztár meghatározhatja a szolgálta-
tás legkisebb és legnagyobb összegét, illetve legkisebb és
legnagyobb mértékét.

(2) A szolgáltatások összegének meghatározásának
módját minden szolgáltatásra jogosult tagra azonos módon
kell alkalmazni. A szolgáltatások összegének meghatáro-
zása nem tartalmazhat mérlegelésen alapuló elemet.

(3) Az önsegélyezõ pénztár a közösségi szolgáltatási
tartaléko(ka)t az érintett tagok egyéni számlájának egy-
idejû megterhelésével folyamatosan képzi. Amennyiben a
pénztár alapszabálya ettõl eltérõen rendelkezik, a közös-
ségi szolgáltatás járadék formájában vehetõ igénybe.

(4) A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a
közösségi szolgáltatások összege az alapszabályban meg-
határozott módon csökkenthetõ.

(5) Az önsegélyezõ pénztár alapszabályában rendelkez-
ni kell a szolgáltatási tartalék(ok)nak a tartalékokhoz kap-
csolódó szolgáltatások biztonságos nyújtásához szükséges
szintje alá csökkenése esetén követendõ eljárásról.

(6) A közösségi szolgáltatási tartalék(ok)nak az Öpt.
50. § (5) bekezdése szerinti esetekben az egyéni számlákra
történõ átcsoportosítás során az érintett szolgáltatási tarta-
lékból korábban szolgáltatásban részesült tagokat meg-
illetõ összeget csökkenteni nem lehet.

(7) Az Öpt. 50/B. § (1) bekezdésének g) pontjában meg-
határozott szolgáltatás olyan utalvány formájában is telje-
síthetõ, amely kizárólag a finanszírozott termékekre vált-
ható be. Ennek feltétele, hogy az utalvány kibocsátója egy-
értelmûen nyilatkozik arról és garantálja, hogy az utalvány
kizárólag az Öpt. 50/B. § (1) bekezdésének g) pontjában
meghatározott szolgáltatás jogszabályban elõírt módon
történõ megvásárlására használható fel. Ebben az esetben
az utalvány összege a tag egyéni számlájával szemben
elszámolható, és az utalvány megvásárlásáról kiállított
számla ezen szolgáltatás igénybevételének minõsül.

Az egészségpénztári és önsegélyezõ pénztári
szolgáltatókkal kötendõ szerzõdések egyes szabályai

24/B. § (1) Az egészségpénztári szolgáltatókkal az Öpt.
2. § (2) bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján
a szolgáltatás nyújtásának feltételeként kötendõ szerzõdé-
sek kötelezõ tartalmi elemei a következõk:

a) szerzõdõ felek azonosító adatai (megnevezés, szék-
hely, adószám, nyilvántartási vagy cégjegyzékszám, bank-
számlaszám, képviselõ személye, az egészségpénztári
szolgáltató mûködési engedélyének (ÁNTSZ engedélyé-
nek) száma;

b) a szolgáltatások megnevezése, továbbá KSH besoro-
lása vagy OENO kódja, valamint e rendelet szerinti beso-
rolása;

c) a szolgáltatások igénybevételének, helye, ideje;
d) a szerzõdés hatálybalépésére, tartamára vonatkozó

meghatározás;
e) a szerzõdés felmondásának (rendes és rendkívüli fel-

mondás) szabályai;
f) egészségpénztári kártya használatának lehetõsége

esetén az ezt szabályozó rendelkezések.
(2) Az egészségpénztári szolgáltatói szerzõdések köte-

lezõ melléklete az egészségpénztári szolgáltató felelõsség-
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biztosításának másolata, amennyiben a mûködésére vonat-
kozó szakmai szabályok ennek kötelezõ meglétét elõírják.

24/C. § (1) Az egészségpénztár és az egészségpénz-
tári szolgáltató közötti szerzõdés – kivéve az Öpt.
51/B. § (1) bekezdésének n) pontjában meghatározott,
sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások
támogatása szolgáltatást nyújtó egészségpénztári szol-
gáltatót, valamint az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral szerzõdésben álló szolgáltatókat az e szerzõ-
dés tárgyát képezõ szolgáltatások tekintetében – csak
írásban érvényes.

(2) Az egészségpénztár csak az egészségpénztári szol-
gáltató által a pénztár nevére kiállított, a számviteli tör-
vény elõírásainak megfelelõ általános alaki kellékekkel
ellátott számla, egyszerûsített számla, vagy legalább a
(3) bekezdésben meghatározott tartalommal rendelkezõ
bizonylat, ellenében teljesíthet kifizetést. Ettõl eltérõen
kifizetés teljesíthetõ a (4) bekezdésben meghatározott, a
pénztár nevére kiállított dokumentum alapján is. Az egész-
ségpénztári szolgáltató a számlán, egyszerûsített számlán,
a bizonylaton, vagy elektronikus dokumentumon az igény-
be vevõ pénztártag (közeli hozzátartozó) nevét vagy azo-
nosítóját feltünteti.

(3) A pénztár által teljesített kifizetés alapjául szolgá-
ló bizonylatnak legalább az alábbiakat kell tartal-
maznia:

a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb
más azonosítója,

b) a bizonylat kibocsátásának kelte,
c) a termékértékesítést teljesítõ, szolgáltatást nyújtó

neve, címe és adószáma,
d) a vevõ neve, címe, valamint közösségi adószáma

– ennek hiányában adószáma –, ha a vevõ az adó fizetésére
kötelezett,

e) a Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén
a vevõ közösségi adószáma,

f) a teljesítés idõpontja,
g) a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint be-

sorolási száma, amely legalább beazonosításához szük-
séges,

h) a termék, szolgáltatás – amennyiben ez utóbbi ter-
mészetes mértékegységben kifejezhetõ – mennyiségi egy-
sége és mennyisége,

i) a termék, szolgáltatás egységára,
j) a termék (szolgáltatás) ellenértéke összesen,
k) a bizonylat végösszege,
l) a fizetés módja és határideje.
(4) A pénztár részére megküldött dokumentum több

pénztártaggal kapcsolatos gazdasági eseményt, gazda-
sági mûveletet is tartalmazhat. Ebben az esetben a gaz-
dasági mûveletet (eseményt) tagonkénti bontásban kell
feltüntetni. A pénztár által teljesített kifizetés alapjául
szolgáló dokumentumnak legalább a (3) bekezdésben
meghatározott tartalommal kell rendelkeznie. Papír ala-
pú dokumentum esetén azt a kiállítónak cégszerûen alá

kell írnia, elektronikus dokumentum esetén pedig azt az
elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással és idõbé-
lyegzõvel kell ellátni.

24/D. § (1) Az Öpt. 50/B. § (1) bekezdésének
g)–h) pontja, az Öpt. 51/B. § (1) bekezdésének f), g),
i) pontja, valamint az Öpt. 51/C. §-ának c) pontja alapján
nyújtott támogatás alapján finanszírozott termékek eseté-
ben a termék értékesítõje és a pénztár között szerzõdés-
kötésre nincs szükség.

(2) Az egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási
rendszer keretében történõ igénybevétele során fizetendõ
vizitdíjhoz és kórházi napidíjhoz történõ hozzájárulás ese-
tében a pénztár és a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásai-
ról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerinti finanszíro-
zott egészségügyi szolgáltató között nincs szükség szerzõ-
déskötésre.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott termék megvá-
sárlását a pénztártag saját (közeli hozzátartozója) nevére
kiállított, a számviteli törvény elõírásainak megfelelõ álta-
lános alaki kellékekkel ellátott számla, egyszerûsített
számla, vagy legalább a 24/C. § (3) bekezdésében megha-
tározott tartalommal rendelkezõ bizonylat, vagy a 24/C. §
(4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ
elektronikus dokumentum pénztár részére történõ eljutta-
tásával igazolja. A vizitdíj, kórházi napidíj megfizetését
a pénztártag saját (közeli hozzátartozója) nevére kiállított,
az egészségügyi szolgáltató által a vizitdíj, illetõleg a kór-
házi napidíj megfizetésérõl kiállított nyugta, illetve számla
pénztár részére történõ eljuttatásával igazolja.

A pénztári kártya kibocsátásának és használatának
szabályai

24/E. § (1) Az egészség- és önsegélyezõ pénztárak ön-
állóan, vagy más szervezetekkel közösen pénztári kártyát
bocsáthatnak ki. A kártya kibocsátásáról és a kártyás
elszámoló-rendszer alkalmazásáról – beleértve a társkár-
tyára vonatkozó rendelkezéseket is – a Pénztár alapszabá-
lyában kell rendelkezni. Az alapszabály a kártya igény-
lését a tag számára kötelezõvé teheti.

(2) A kártya igénylésének, használatának szabályait az
igazgatótanács által elfogadott szabályzatban (a továb-
biakban: kártyaszabályzat) kell rögzíteni. A kártyasza-
bályzatot a kártyával együtt a pénztártagoknak át kell adni
és folyamatosan gondoskodni kell annak tagok általi elér-
hetõségérõl.

(3) A kártyaszabályzatnak tartalmaznia kell:
a) a kártya igénylésének rendjét;
b) a kártya használatára vonatkozó szabályokat;
c) a kártya használatával összefüggõ felelõsségre

vonatkozó rendelkezéseket, ideértve a kártya letiltásának
szabályait;

d) a kártya által elvégezhetõ mûveletek szabályait, a
kártyán tárolt adatok megjelölését;
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e) a kártya fizikai és technikai leírását, azonosítására
alkalmas megjelölések felsorolását;

f) a kártya kibocsátásával és használatával kapcsolat-
ban felmerülõ, a tagot közvetlenül terhelõ költségeket;

g) az arra vonatkozó elõírást, hogy a kártyabirtokos
számára lehetõséget kell biztosítani a kártyával összefüg-
gésben kezelt személyes adatainak megismerésére, azok-
hoz történõ hozzáférésre;

h) a g) pontban meghatározott hozzáférési lehetõség
eljárási szabályait.

24/F. § A pénztári kártya kizárólag a pénztári szolgál-
tatásokhoz, illetve az azokkal kapcsolatos elszámolá-
sokhoz kapcsolódó, e rendeletben meghatározott funk-
ciókat töltheti be. A pénztári kártya nem teheti lehetõvé
azt, hogy a tag az egyéni számláján lévõ összeggel köz-
vetlenül rendelkezzék, illetõleg annak terhére készpénzt
vegyen fel, vagy áruk, illetõleg szolgáltatások ellenérté-
két az eladónak vagy a szolgáltatónak kiegyenlítse. A
pénztári kártya nem minõsül készpénz-helyettesítõ fize-
tési eszköznek.

24/G. § A pénztár a pénztári kártya-elfogadóval írásbeli
szerzõdést köt (kártyaelfogadási szerzõdés), amelynek
legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a kártya elfogadásának feltételeit,
b) a kártya-elfogadó bizonylat elkészítésének és pénz-

tárhoz történõ eljuttatásának módját és határidejét,
c) az igénybe vett szolgáltatások és megvásárolt termé-

kek ellenértéke pénzügyi rendezésének módját és határ-
idejét,

d) a zárolásra vonatkozó szabályokat.

24/H. § (1) A pénztár alapszabálya rendelkezhet úgy,
hogy a pénztári kártya igénylésével a tag hozzájárul ahhoz,
hogy a kártya elfogadója az általa kiállított, a 24/C. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ számlát közvet-
lenül, az adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével a
pénztár részére küldje meg kiegyenlítés végett. Ebben az
esetben, amennyiben elektronikus számlát alkalmaznak,
az Eszr. 2. § (2) bekezdése szerinti szerzõdést a pénztártag
javára a pénztár köti meg és az ugyanezen § (4) bekezdése
szerinti összesítõt a pénztár részére kell megküldeni. A
kártya igénylésekor erre a tag figyelmét írásban fel kell
hívni. A számla pénztárhoz való közvetlen továbbítása
esetén biztosítani kell, hogy a kártya elfogadója a számlá-
val azonos adattartalmú dokumentumot bocsásson a tag
rendelkezésére.

(2) A pénztár a számlák fogadását és azok feldolgozását
kiszervezheti, azonban az utalványozást csak a pénztár
végezheti.

(3) Az (1) bekezdés szerinti eljárás alkalmazható vala-
mely hitelintézet által kibocsátott készpénz-helyettesítõ
fizetési eszköz esetében is, ha az a kibocsátó pénztárral
kötött szerzõdése alapján alkalmas a pénztártagsági jog-
viszony igazolására.

Zárolás

24/I. § (1) A kártya-elfogadó a tag kezdeményezésére az
igénybe vett szolgáltatás, illetve megvásárolt áru ellenér-
tékét zároltatja.

(2) A pénztár a zárolt összeget csak a zárolással kapcso-
latos követelés kiegyenlítésére használhatja fel. A 24/H. §
szerinti elektronikus számla alkalmazása esetén a zárolt
összeg felhasználása csak akkor történhet meg, ha az
igénybe vett szolgáltatás jogszerûségérõl a pénztár meg-
gyõzõdött.

(3) Amennyiben a pénztár a 24/H. § szerinti elektroni-
kus számlát alkalmaz, ennek során az elektronikus számla
beérkezését követõ 5 munkanapon belül az igénybe vett
szolgáltatás jogszerûségét megvizsgálja, a kártya-elfoga-
dó részére a zárolt összegnek a jogszerûen igénybe vett ré-
szét átutalja, a fennmaradó összeg tekintetében a zárolást
megszünteti.

(4) A zárolás megszûnik:
a) az összeg felhasználásával,
b) 24/H. § szerinti elektronikus számla esetén a jogalap

nélkül igénybe vett szolgáltatások ellenértékeként való
zárolás esetén a zárolás pénztár általi megszüntetésével,
illetve

c) a jogszabály erejénél fogva legkésõbb a zárolás kez-
deményezésétõl számított 181. napon.

(5) A tagsági jogviszony megszûnése esetén a zárolt
összeg a tag (kedvezményezett), átlépés esetén az átvevõ
pénztár részére nem fizethetõ ki, illetve nem utalható át.
Amennyiben a zárolás megszûnését követõen marad fenn
összeg, akkor az a tag követelése, amit a pénztár utólagos
elszámolás keretében a tag (kedvezményezett), átlépés
esetén az átvevõ pénztár részére a zárolás megszûnését
követõ 15 napon belül kifizet, illetve átutal.

(6) A pénztár vagy az általa megbízott szolgáltató auto-
matizált ellenõrzési rendszert mûködtethet. A kártya-elfo-
gadó a finanszírozható termékekrõl számlát állít ki,
amelyet a pénztár a (3) bekezdésben foglaltak szerint ki-
egyenlít.

Pénztári kártyával kapcsolatos költségek

24/J. § (1) A pénztári kártyával kapcsolatban felmerült
költségeket a kártyaelfogadási szerzõdésben foglaltak sze-
rint a pénztár, illetve a kártya elfogadó viseli. E költségek-
kel – a (2) bekezdésben foglaltakon kívül – a tag egyéni
számlája nem terhelhetõ meg.

(2) A pénztári kártya kibocsátási költségével a tag egyé-
ni számlája megterhelhetõ.

(3) A tag számára a pénztári kártya használatával tör-
ténõ szolgáltatás-igénybevétel nem járhat semmilyen
többletköltséggel a más fizetési és elszámolási módoza-
tokhoz képest.

Szolgáltatás-szervezés

24/K. § (1) A szolgáltatásszervezõ – a pénztár erre
vonatkozó külön megbízása esetén – bizományosként
eljárhat a szolgáltatási szerzõdések, a kártyaelfogadási
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szerzõdés, valamint az elektronikus számlázással kapcso-
latos szerzõdések megkötése érdekében. Ebben az esetben
a szerzõdéseket a szolgáltatásszervezõ a saját nevében, a
pénztár javára köti meg. A bizományi szerzõdésre egye-
bekben a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. tör-
vény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alkalmazandók,
azzal, hogy a Ptk. 509. §-a (2) bekezdését csak a szerzõdés
kifejezett ilyen értelmû rendelkezése esetén kell alkal-
mazni.

(2) A szolgáltatásszervezõ elláthatja az egészségpénz-
tári szolgáltatók tevékenységének a szolgáltatókkal kötött
szerzõdésben rögzített módon történõ ellenõrzését a pénz-
tár által meghatározott körben.

A kiegészítõ egészségpénztári szolgáltatások
szakmai ellenõrzési rendje

24/L. § (1) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
– általános ellenõrzési jogköre keretében – ellenõrzi, hogy
a pénztárak szolgáltatásaikat a jogszabályokban elõírt ren-
delkezések szerint szervezik és finanszírozzák tagjaik
részére.

(2) A pénztárak által nyújtott szolgáltatások szakmai el-
lenõrzésére az egészségpénztári szolgáltatóknál a szakmai
tevékenységi engedélyt kiadó hatóság jogosult, saját tevé-
kenységére vonatkozó szakmai ellenõrzési elõírások sze-
rint.

(3) Azon szolgáltatások, termékek szakmai ellenõrzé-
sét, amelyek minõségi tanúsítvánnyal válnak alkalmassá
a pénztári szolgáltatásra, ezen tanúsítványok kiadására
jogosult intézmények végzik, saját tevékenységükre
vonatkozó szakmai ellenõrzési elõírásaik szerint.”

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

11. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti
az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak
által finanszírozható szolgáltatásokról szóló 263/2003.
(XII. 24.) Korm. rendelet.

12. §

E rendelet 2008. január 6-án hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
368/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak
befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló

281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosításáról

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló
1993. évi XCVI. törvény 78. § (1), (3) és (5) bekezdései-
ben foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a
(1) bekezdésének b) pontban foglalt feladatkörében a Kor-
mány a következõket rendeli el:

1. §

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és
gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Nybr.) 5. §-ának (3) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A pénztár a hozamráta-számításhoz a pénzforgalmi
számláján és a befektetési számláján történõ pénzmozgá-
sokról olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely alapján
a befektetésekkel kapcsolatos pénzáramlások napi szinten
– legalább az (1) bekezdésnek megfelelõ részletezettség-
gel – elkülöníthetõk az egyéb be- és kifizetésektõl. Ezen
nyilvántartás vezetése az elszámolóegységen alapuló nyil-
vántartási rendszer esetében nem kötelezõ.”

2. §

Az Nybr. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) Amennyiben a pénztár választható befektetési

portfóliós rendszert mûködtet, e rendeletnek a pénztárak
fedezeti tartalékának egyéni számlák tartalékára vonatko-
zó rendelkezéseit a választható portfóliók mindegyikére
alkalmazni kell.

(2) A választható portfoliós rendszert mûködtetõ pénz-
tár a választható portfolióinak egymás közötti, valamint a
választható portfoliói és a függõ tételek közötti értékpapír
átvezetés során a portfoliók egymás közötti ügyleteinél az
ügylet kötésekor alkalmazott eljárást a választható portfo-
liós szabályzatban kell rögzítenie. A szabályzatnak tartal-
maznia kell az átvezetésre kerülõ értékpapírok kiválasztá-
sának elveit, módszereit, a döntésre jogosultak körének
meghatározását, az átvezetéssel kapcsolatos tájékoztatási
kötelezettséget és az átvezetés elszámolásának folyamatát.
Az értékpapír átvezetések során az átvezetési ár meg kell,
hogy egyezzék az aznapi, e rendelet 3. számú melléklete
alapján megállapított piaci eszközértékkel. Portfoliók kö-
zötti átvezetésre csak az indokolt és szükséges mértékben
lehet mód, az átvezetés nem irányulhat valamely portfolió
tudatos elõnyhöz juttatására.”
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3. §

Az Nybr. 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A pénztár tulajdonában lévõ értékpapírok kizárólag
a letétkezelõnél helyezhetõk el, kivéve az óvadékba helye-
zett értékpapírok esetét. A fel nem használt óvadékot kizá-
rólag a letétkezelõhöz lehet szállítani, transzferálni. Nem
transzferálható értékpapírok esetében a pénztár tulajdoná-
ban lévõ értékpapírokat olyan módon kell elhelyezni, hogy
a letétkezelõ a 13. § (1) bekezdésében meghatározott fel-
adatainak folyamatosan és maradéktalanul eleget tudjon
tenni, ideértve azt az esetet is, amikor a Felügyelet intézke-
dése következtében szükségessé válik az értékpapír záro-
lása.”

4. §

(1) Az Nybr. 13. §-ának (1) bekezdése a következõ
l) ponttal egészül ki:

(A pénztári letétkezelõ az alábbi feladatokat együttesen
látja el:)

„l) elvégzi az elszámolóegységek számának és árfolya-
mának megállapítását.”

(2) Az Nybr. 13. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel
egészül ki:

„(4) A pénztár a pénztári eszközök piaci értékének és az
elszámolóegységek árfolyamának a meghatározásához
szükséges adatokról (többek között az ingatlanokról, áruk-
ról, házipénztár és a bankszámla egyenlegérõl, úton lévõ
pénzeszközökrõl, bankbetétek és azok kamatáról, vagyon-
kezelési díjról és annak számításáról, portfoliók közötti át-
vezetésekrõl) és az azokban bekövetkezett változásokról a
tárgynapot követõ elsõ munkanapon teljeskörûen tájékoz-
tatja a letétkezelõt. Ez az elõírás a (3) bekezdésben megha-
tározott kötelezettségekre nem vonatkozik.

(5) Az elszámolóegységek számát két tizedesjegyig kell
figyelembe venni. Az elszámolóegységek árfolyamát hat
tizedesjegyig kell számítani, illetve nyilvántartani.”

5. §

Az Nybr. a következõ 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) Az elszámolóegységekre épülõ nyilvántar-

tási rendszert mûködtetõ pénztárnak a vagyonkezelõ, a le-
tétkezelõ és a pénztár közötti adatszolgáltatás, az egyezte-
tés, az eltérések kezelése részletes eljárási szabályait há-
romoldalú szerzõdésben kell meghatároznia. Ezen doku-
mentumokban ki kell térni az üzleti titok megtartásának és
a felelõsségvállalásnak a szabályaira is.

(2) Az elszámolóegységekre épülõ nyilvántartási rend-
szert mûködtetõ pénztárnak e rendszer alkalmazásának
elsõ évében részletes tájékoztatót kell adnia tagjai részére
annak mûködésérõl.”

6. §

Az Nybr. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A befektetések vagyonarányos költségei között
számolhatók el a pénztári eszközök befektetését – részben
vagy egészben – saját maga kezelõ pénztárnál az e tevé-
kenységet kizárólagosan végzõ, munkaviszony keretében
foglalkoztatott személyek alkalmazásából fakadó szemé-
lyi jellegû költségek és azok közterhei, a teljes pénztári va-
gyon és a saját kezelésû vagyon arányában. Errõl a pénz-
tárnak a hozamfelosztási szabályzatában kell rendelkez-
nie. Amennyiben a pénztár saját kezelésû vagyonrésze az
5 milliárd forintot meghaladja, akkor a fenti költségek tel-
jes egészében elszámolhatók a befektetések vagyonará-
nyos költségei között. A befektetések vagyonarányos költ-
ségei között számolhatók el a pénztár ingatlanbefekteté-
seivel kapcsolatban felmerülõ ingatlanértékeléssel és mû-
szaki ellenõri tevékenységgel kapcsolatos költségek és rá-
fordítások. A pénztár nem számolhatja el a befektetések
vagyonarányos költségei között a meg nem valósult ingat-
lanbefektetés elõkészítésével kapcsolatos költségeket és
ráfordításokat.”

7. §

Az Nybr. 16. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(A pénztár befektetési politikáját az igazgatótanács ala-
kítja ki. A befektetési politika kötelezõ tartalmi elemei a
következõk:)

„a) a pénztári vagyon befektetésének célja, alapelvei, a
befektetési politikában érvényre juttatandó pénztártagi és
pénztári érdekek, ingatlanbefektetéssel rendelkezõ pénz-
tár esetén az ingatlanokkal kapcsolatos pénztári stratégia
meghatározása,”

8. §

Az Nybr. 20/A. §-ának (1) bekezdése a következõ szö-
vegrésszel egészül ki:

„A pénztár megvásárolhatja az ingatlant akkor is,
amennyiben azt telki szolgalom terheli.”

9. §

(1) Az Nybr. 20/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Az Öpt. 38/A. § (6) bekezdése alapján a pénztárnak
ingatlanértékelõ személyt vagy szervezetet kell megbíz-
nia, melyeknek feladata a pénztár tulajdonában lévõ ingat-
lanok értékének rendszeres megállapítása. A megbízás
legfeljebb ötéves idõtartamra szólhat. A megbízott sze-
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mélynek vagy szervezetnek függetlennek kell lennie a
pénztár szervezetétõl és nem lehet érdekelt a pénztár be-
fektetéseiben. A pénztárral egyidejûleg csak egy ingatlan-
értékelõ állhat megbízási jogviszonyban. A megbízás ér-
vényességéhez a letétkezelõnek a Polgári Törvénykönyv-
rõl szóló 1959. évi IV. törvény 215. §-ának (1) bekezdése
szerinti beleegyezése, továbbá a Felügyelet jóváhagyása
szükséges.”

(2) Az Nybr. 20/B. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel
egészül ki:

„(4) Nem lehet a pénztár ingatlanértékelõje az a személy
vagy társaság, aki, vagy amely a pénztár ingatlanfejlesztõ-
jével, ingatlankezelõjével, ingatlanüzemeltetõjével szer-
zõdéses kapcsolatban áll.

(5) A pénztár tulajdonában lévõ ingatlanok értékelése
a) piaci összehasonlításon alapuló módszerrel,
b) hozamszámításon alapuló módszerrel, vagy
c) újraelõállítási költségen alapuló módszerrel
történhet azzal, hogy az értékelési módszer választását

részletesen indokolni kell és a továbbiakban – a (6) bekez-
désben foglaltak kivételével – minden idõszakban ugyan-
ezen módszerrel kell az adott ingatlan esetében elvégezni.

(6) Az (5) bekezdés szerint kiválasztott és alkalmazott
értékelési módszert akkor kell megváltoztatni, ha az ingat-
lanértékelõ úgy ítéli meg, hogy ez a továbbiakban már nem
alkalmas az ingatlan piaci értékének becslésére, és egy má-
sik módszer alkalmazása a korábbiaknál pontosabb becs-
lést eredményez. Ez esetben az adott ingatlanra alkalma-
zott értékelési módszer megváltoztatásának indokait az ér-
tékelési szakvéleményben részletesen be kell mutatni.”

10. §

(1) Az Nybr. 20/C. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Az ingatlanértékelõ az ingatlanértékelés során
szakvéleményében

a) meghatározza az ingatlan megvásárlásakor a kifizet-
hetõ legmagasabb összeget;

b) meghatározza az ingatlan eladásakor az elfogadható
legalacsonyabb összeget;

c) meghatározza a pénztár tulajdonában álló ingatlanok
forgalmi értékét évente legalább egyszer, az éves pénztári
beszámoló fordulónapjára vonatkozóan;

d) meghatározza az építés, fejlesztés alatt álló ingatla-
nok értékét, egyúttal ellenõrzi a kivitelezési, hasznosítási
terv teljesítését;

e) meghatározza bérbeadás esetén, az elfogadható leg-
kisebb bérleti díjat,

f) ellenõrizhetõ módon feltünteti a felhasznált adatokat
és azok forrását, valamint jelzi, ha valamely, az ingatlan
értékelését befolyásoló körülmény megítéléséhez szüksé-
ges információhoz nem fér hozzá,

g) részletesen és ellenõrizhetõ módon bemutatja az ér-
tékelési módszertan lépéseit és az elvégzett számításokat,

h) ismerteti az ingatlanra vonatkozó, ingatlan-nyilván-
tartásban szereplõ leírást (ideértve a még be nem jegyzett,
széljegyként feltüntetett beadványok tartalmát), az ingat-
lan földrajzi és gazdasági környezetét, valamint – adatok-
kal alátámasztva – az ingatlanpiaci körülményeket,

i) ismerteti az ingatlan mûszaki jellemzõit, és
j) mellékletként becsatolja az ingatlan-nyilvántartás-

ban szereplõ leírás harminc napnál nem régebbi, az ingat-
lan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
68. §-ának megfelelõ hiteles másolatát, mindazon megál-
lapodások, okiratok másolatát, amelyek az ingatlan jogi
helyzetének megítéléséhez szükségesek, illetve amelyek
az ingatlanértékelés során figyelembevételre kerültek, te-
kintet nélkül arra, hogy azok az ingatlan-nyilvántartási be-
jegyzés alapját képezték-e.”

(2) Az Nybr. 20/C. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel
egészül ki:

„(4) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint elkészített
szakvélemények közötti idõben készülõ ingatlanértékelés
alátámasztására az ingatlanértékelõ egyszerûsített szakvé-
leményt készíthet, melyben mindazon jellemzõk, adatok,
dokumentumok esetében, amelyek a legutóbbi szakvéle-
ményben foglaltakhoz képest változatlanok, egyértelmûen
és azonosítható módon hivatkozik a legutóbbi ingatlanér-
tékelés megállapításaira és a megállapítások alátámasztá-
sára.

(5) A pénztár ingatlan adásvételére és bérbeadására vo-
natkozó szabályok:

a) ingatlan megvásárlásakor a vételár nem haladhatja
meg az ingatlanértékelõ által meghatározott, ingatlanért
kifizethetõ legmagasabb összeget,

b) ingatlan értékesítése esetén az eladási ár nem lehet
kevesebb, mint az ingatlanértékelõ által megállapított leg-
alacsonyabb összeg, illetve

c) az ingatlan bérbeadásakor a bérleti díj nem lehet ke-
vesebb, mint az ingatlanértékelõ által megállapított legki-
sebb bérleti díj.”

11. §

Az Nybr. a 20/D. §-t követõen a következõ
20/E–20/F. §-sal egészül ki:

„20/E. § (1) Nem bízható meg ingatlanfejlesztéssel, in-
gatlanüzemeltetéssel, ingatlankezeléssel az a gazdasági
társaság,

a) amelynek befolyásoló részesedéssel rendelkezõ tu-
lajdonosa, vezetõ tisztségviselõje vagy ezek Öpt. 2. §
(4) bekezdésének a) pontja szerinti közeli hozzátartozója a
pénztár alkalmazottja, megbízottja vagy a pénztár vezetõ
tisztségviselõje vagy ezek Öpt. 2. § (4) bekezdésének
a) pontja szerinti közeli hozzátartozója;

b) amely ellen csõd- vagy felszámolási eljárás van fo-
lyamatban, amellyel szemben az üzletmenet-kihelyezést
megelõzõ 2 évben csõdeljárást folytattak le, vagy amely
végelszámolási eljárás alatt áll;
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c) amelynek befolyásoló részesedéssel rendelkezõ tu-
lajdonosa, vezetõ tisztségviselõje vagy ezek Öpt. 2. §
(4) bekezdésének a) pontja szerinti közeli hozzátartozója a
pénztár ingatlanértékelõje, mûszaki ellenõre annak alkal-
mazottja vagy az ingatlanértékelõ vezetõ tisztségviselõje
vagy ezek Öpt. 2. § (4) bekezdésének a) pontja szerinti kö-
zeli hozzátartozója.

(2) Amennyiben a pénztári ingatlanfejlesztõ, ingatlan-
üzemeltetõ, ingatlankezelõ a jogszabályi feltételeknek
nem felel meg, a pénztár köteles az üzletmenet-kihelyezés-
re vonatkozó szerzõdést azonnali hatállyal felmondani, és
a Felügyeletet a felmondástól számított 15 napon belül ér-
tesíteni.

(3) Amennyiben az ingatlanfejlesztéssel, ingatlanüze-
meltetéssel, ingatlankezeléssel megbízott gazdasági társa-
ságban a pénztár önállóan, vagy más önkéntes kölcsönös
biztosító pénztárral, vagy magánnyugdíjpénztárral közö-
sen 100%-os tulajdonrésszel rendelkezik, akkor az (1) be-
kezdés a) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni.

20/F. § A pénztár ingatlankezelõjének ingatlankezelõi
szakképesítéssel kell rendelkeznie. Amennyiben az ingat-
lankezelést jogi személy végzi, akkor az ingatlankezelõ
legalább egy alkalmazottjának kell rendelkeznie ingatlan-
kezelõi szakképesítéssel.”

12. §

Az Nybr. 25. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A pénztár tájékoztatóiban, hirdetéseiben és bármi-
lyen adat, információ nyilvánosságra hozatala esetén a sa-
ját vagy más pénztár teljesítményére vonatkozóan megté-
vesztésre alkalmas módon adatokat, információkat nem
közölhet. Amennyiben a közlés hozamrátát, illetve hozam
mértékére való hivatkozást tartalmaz (ide nem értve a kö-
telezõ nyilvánosságra hozatal során történõ hozamráta
közlést), akkor az elmúlt 5 naptári év átlagos hozamát (ho-
zamrátáját) is fel kell tüntetni, a többi hozamrátával azo-
nos méretben. Az átlagos hozam a nyilvánosságra hozatalt
megelõzõ 5 teljes naptári évre vonatkozó, hivatalosan köz-
zétett pénztári szintû nettó éves hozamráta mértani átlaga
alapján számítandó. Amennyiben az adott pénztár alapítási
idõpontja miatt 5 teljes naptári évre vonatkozó hozam nem
áll rendelkezésre, akkor a pénztár alapítása óta eltelt teljes
naptári évek fenti módszerrel számított átlagos hozamát
kell megjelentetni, annak feltüntetésével, hogy az mely
idõszak adataiból került számításra. Amennyiben a pénz-
tár a hozamát más, elõre kiválasztott pénztárakkal, cso-
porttal kívánja összevetni, akkor az összehasonlításnál a
kiválasztott pénztárakra, csoportra is be kell mutatni az el-
múlt 5 év fentiek szerint számított vagyonnal súlyozott át-
lagos hozamát. Csoporttal való összehasonlítás esetében a
nyilvánosságra hozatal során a csoport kiválasztási elvét is
definiálni kell. Választható portfóliós rendszer mûködteté-
se esetén az egyes portfóliókra vonatkozó 5 éves átlagos

hozamrátákat is közölni kell, a többi hozamrátával azonos
méretben. Amennyiben – a választható portfóliós rendszer
indulási idõpontjából adódóan – az 5 éves hozam számítá-
sához nem áll rendelkezésre választható portfóliónkénti
hozam, akkor az indulás elõtti évekre vonatkozóan az átla-
gos hozam számításához – minden portfólió tekintetében –
a pénztári szintû nettó hozamot kell alkalmazni.”

13. §

Az Nybr. 28. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki:

„(4) Amennyiben a pénztár elszámolóegységre épülõ
nyilvántartási rendszert mûködtet, akkor a (2) bekezdés-
ben lévõ elõírásokat az egyéni számlák, illetve a függõ
számlákhoz kapcsolódó portfolió vonatkozásában nem
kell alkalmazni.”

14. §

(1) Az Nybr. 29/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Az egyéni nyugdíjszámlán nyilvántartott összeg
egy részének felvétele esetén [Öpt. 47. § (4) bekezdés
b) pont], amennyiben a kifizetési kérelem összege nem ha-
ladja meg az egyéni nyugdíjszámlán nyilvántartott tagi
kölcsön összegével, illetve tagi lekötés összegének kétsze-
resével csökkentett összeg 90%-át, akkor a kérelemben
meghatározott összeget a bejelentés napjától számított 15
napon belül kell kifizetni. A teljes összeg felvétele esetén,
illetve olyan részfelvétel esetében, amikor a felvenni kí-
vánt összeg a 90%-ot meghaladja, akkor az összeg
90%-ának átutalását, kifizetését legkésõbb a bejelentés
napjától számított 15 napon belül kell elvégezni. A pénztár
a hátralévõ összeg átutalását, kifizetését legkésõbb a beje-
lentés negyedévét követõ 50 napon belül végzi el. Az el-
számolóegységekre épülõ nyilvántartási rendszert mûköd-
tetõ pénztárak az egyéni nyugdíjszámlán nyilvántartott
összeg egy részének felvétele esetén [Öpt. 47. § (4) bekez-
dés b) pont], a kérelemben meghatározott összeget az ott
megjelölt fordulónapot követõ 8 munkanapon belül kell
kifizetni. Amennyiben a kérelemben a tag fordulónapot
nem jelöl meg, akkor a pénztár legkésõbbi fordulónapként
a kézhezvételt követõ 10. munkanapot veheti figyelembe.”

(2) Az Nybr. 29/A. §-a a következõ (3)–(4) bekezdéssel
egészül ki:

„(3) Az elszámolóegységes rendszerre épülõ nyilván-
tartást vezetõ pénztárak esetén a tagsági jogviszony meg-
szûnésének legkésõbbi napja – amennyiben a megszûnés
igazolására vonatkozó bejelentés a hónap fordulónapját
megelõzõen 10 munkanappal beérkezett a pénztárhoz – az
igazolásban meghatározott fordulónapot magában foglaló
hónap utolsó napja. Ha az – ugyanezen idõszakban beje-
lentett – igazolás nem tartalmaz fordulónapot, akkor a tag-
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sági jogviszony megszûnésének napja a bejelentés napját
magában foglaló hónap utolsó napja. A hónap utolsó 10
munkanapján beérkezõ igazolás alapján a pénztár a tag
tagsági jogviszonyát a pénztár szabályzata szerint a beje-
lentés hónapjának, vagy a következõ hónap fordulónapjá-
val szünteti meg.

(4) Az elszámolóegységes rendszerre épülõ nyilvántar-
tást vezetõ pénztár a tagsági jogviszonyukat megszüntetõ
tagok, részkifizetés esetén a részkifizetéssel érintett, illet-
ve portfolióváltás esetén a portfoliót váltó tagok elszámo-
lóegységeinek számáról a fordulónapot követõ második
munkanapig tájékoztatja a letétkezelõt. A részletszabályo-
kat a háromoldalú szerzõdésben kell rendezni.”

15. §

(1) Az Nybr. 30. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A pénztár köteles a pénztártag egyéni számlájának
tárgyévi alakulásáról, valamint annak tárgyév végi egyen-
legérõl számlaértesítõt küldeni a pénztártag részére évente
legalább egy alkalommal, legkésõbb a tárgyévet követõ év
június 30-ig, a tárgyévben elszámolóegységre épülõ rend-
szert alkalmazó pénztár esetén a tárgyévet követõ év feb-
ruár 28-ig.”

(2) Az Nybr. 30. §-a a következõ (2)–(3) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (2)–(4) bekezdések szá-
mozása (4)–(6) bekezdésre változik:

„(2) A pénztártagnak küldött számlaértesítõnek,
amennyiben a pénztár nem mûködtet elszámolóegységen
alapuló nyilvántartási rendszert, legalább tartalmaznia kell
a következõket:

a) a pénztár elérhetõségeit,
b) a tag azonosítására szolgáló adatokat,
c) a tag tagsági jogviszonyának kezdetét,
d) a tagdíjjellegû bevételek pénztári tartalékok közötti

felosztásának tárgyévi arányszámait, esetleges változásait,
e) a tárgyévi nyitó egyenleget vagy a más pénztárból át-

hozott követelést,
f) a tárgyévben beérkezett, a tag által fizetett tagdíjat, a

munkáltatói hozzájárulást, az egyéni számlán jóváírt tag-
díjjellegû bevételeket összesen,

g) a tárgyévben beérkezett rendszeres és eseti támoga-
tást, adományt,

h) a tárgyévben beérkezett, egyéni számlán jóváírt,
kedvezményezetti (örökösi) jogon áthozott követelést (jó-
váírt egyéb bevételek),

i) a tárgyévben beérkezett és jóváírt egyéb bevételek
(pl. átcsoportosítások) és ráfordítások egyenlegét,

j) a befektetési tevékenység eredményét (befektetési
tevékenység egyéni számlára jutó nettó hozambevételei),

k) a választható befektetési portfólió váltási költségeit,
l) a tagi követelés nyilvántartási záró értékét (piaci ér-

tékét),
m) az értékelési különbözetet,

n) a tag által választott befektetési portfólió(k) megne-
vezését,

o) a tagsági jogviszony kezdetétõl felhalmozott hozam
mértékét,

p) a Felügyelet internetes honlapjának címét azzal a
megjegyzéssel, hogy azon a pénztárak mûködését, mûkö-
désének eredményeit bemutató, összehasonlítható adatok
is találhatók,

q) a tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt
összeget,

r) a tagi lekötés összegét,
s) a tagi kölcsön tárgyév december 31-én fennálló

összegét,
t) az egyéni nyugdíjszámláról történt hozamkifizetés

összegét,
u) az egyéni nyugdíjszámláról történt tõkekifizetés

összegét.
(3) A pénztártagnak küldött számlaértesítõnek,

amennyiben a pénztár elszámolóegységen alapuló nyil-
vántartási rendszert mûködtet, legalább tartalmaznia kell a
következõket:

a) a pénztár elérhetõségeit,
b) a tag azonosítására szolgáló adatokat,
c) a tag tagsági jogviszonyának kezdetét,
d) a tagdíjjellegû bevételek pénztári tartalékok közötti

felosztásának tárgyévi arányszámait, esetleges változásait,
e) a tárgyévi nyitó egyenleget vagy a más pénztárból át-

hozott követelést, elszámolóegységek nyitó darab számát,
elszámolóegységek nyitó árfolyamát,

f) a tárgyévben beérkezett, a tag által fizetett tagdíjat, a
munkáltatói hozzájárulást, az egyéni számlán jóváírt tag-
díjjellegû bevételeket összesen,

g) a tárgyévben beérkezett rendszeres és eseti támoga-
tást, adományt,

h) a tárgyévben beérkezett, egyéni számlán jóváírt,
kedvezményezetti (örökösi) jogon áthozott követelést (jó-
váírt egyéb bevételek),

i) a tárgyévben beérkezett és jóváírt egyéb bevételek
(pl. átcsoportosítások) és ráfordítások egyenlegét,

j) a befektetési tevékenység eredményét,
k) a választható befektetési portfólió váltási költségeit,
l) a tagi követelés nyilvántartási záró értékét (piaci ér-

tékét), elszámolóegységek záró darab számát, elszámoló-
egységek záró árfolyamát,

m) a tag által választott befektetési portfólió(k) megne-
vezését,

n) a tagsági jogviszony kezdetétõl felhalmozott hozam
mértékét,

o) a Felügyelet internetes honlapjának címét azzal a
megjegyzéssel, hogy azon a pénztárak mûködését, mûkö-
désének eredményeit bemutató, összehasonlítható adatok
is találhatók,

p) a tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt
összeget,

q) a tagi lekötés összegét,
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r) a tagi kölcsön tárgyév december 31-én fennálló
összegét,

s) az egyéni nyugdíjszámláról történt hozamkifizetés
összegét,

t) az egyéni nyugdíjszámláról történt tõkekifizetés
összegét.”

16. §

Az Nybr. a 30/A. §-t követõen a következõ 30/B. §-sal
egészül ki:

„30/B. § Az Öpt. 64/C. §-ában meghatározott adatszol-
gáltatást a pénztáraknak az 5. számú mellékletben megha-
tározott formátumban kell teljesíteniük. Az adatszolgálta-
tást az Öpt. 18/A. §-ának (1) bekezdésben meghatározott
szolgáltatás 2007. év december 31. utáni elsõ alkalommal
történõ nyújtásának hónapját követõ hónap utolsó napjáig,
valamint ezt követõen a tárgyévet követõ év február 15-éig
kell elektronikus úton megküldeni a Felügyelet részére.”

17. §

Az Nybr. 1. számú mellékletének 6. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„6. A pénztári portfólió terhére a Tpt.-nek az értékpa-
pír-kölcsönzésre vonatkozó szabályainak betartásával ér-
tékpapír-kölcsönzési ügylet köthetõ, ezen ügyletek összér-
téke nem haladhatja meg a befektetett pénztári eszközök
30%-át. A pénztári befektetési portfólióban csak értékpa-
pírok kölcsönadása lehetséges, kölcsönvétele nem. Az ér-
tékpapír-kölcsönzési ügylet futamideje egy évnél
hosszabb nem lehet, az ügylethez kapcsolódóan megfelelõ
óvadékot kell kikötni. Értékpapír-kölcsönzési ügylet ese-
tében óvadékként csak olyan befektetési eszközök szolgál-
hatnak, amelyek megszerzését a jogszabályok és a pénztár
befektetési politikája lehetõvé teszik. A pénztár által köl-
csönadott értékpapírok a pénztári portfolióból kikerülnek,
ugyanakkor a befektetési korlátozások ellenõrzése során
úgy kell õket figyelembe venni, mintha továbbra is a pénz-
tári portfolió részét képeznék.”

18. §

Az Nybr. 2. számú mellékletének 7. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„7. Magyarországon bejegyzett, származtatott ügyle-
tekbe befektetõ alap befektetési jegyének, illetve a külföl-
dön bejegyzett és a kibocsátás országában származtatott
ügyletekbe befektetõ alapnak minõsülõ befektetési alap je-
gyének – kivéve a származtatott alapnak minõsülõ garan-
tált alapok jegyeit – együttes aránya nem haladhatja meg a
befektetett pénztári eszközök 5%-át. Magyarországon be-
jegyzett kockázatitõke-alap jegyének, illetve külföldön

bejegyzett és a kibocsátás országában kockázatitõke-alap-
nak minõsülõ alap jegyének együttes aránya nem halad-
hatja meg a befektetett pénztári eszközök 5%-át. Egy koc-
kázatitõke-alap által kibocsátott jegyek aránya nem halad-
hatja meg a befektetett pénztári eszközök 2%-át.”

19. §

Az Nybr. 3. számú melléklete II. Értékelési szabályok
részének 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. Ingatlan: az ingatlanokat a pénztár által meghatá-
rozott fordulónapra, de legalább az üzleti év fordulónapjá-
ra, 3 hónapnál nem régebbi, a pénztártól független ingat-
lanértékelõ által készített értékbecslés alapján kell értékel-
ni. Az ingatlan beszerzésének évében a pénztár az ingat-
lant könyv szerinti értéken is értékelheti. Az ingatlanérté-
kelõ által végzett értékbecslések között végzett ingatlan
beruházást könyv szerinti értéken kell értékelni.”

20. §

Az Nybr. 4. számú mellékletének „A. A pénztárak ho-
zamrátáinak, referenciaindex-hozamainak számítása:” ré-
szének „1. A pénztár hozamrátái.” pontja a következõ
f) ponttal egészül ki:

„f) Az elszámolóegységekre épülõ nyilvántartási rend-
szer esetén a nettó hozamrátát az adott idõszak nyitó és
záró elszámolóegység árfolyamának növekménye alapján
kell számítani. A bruttó hozamráta számítása során az
adott idõszakban elszámolt befektetési vagyonarányos
költségek arányát a portfolió adott idõszak alatti napi brut-
tó piaci értékeinek számtani átlagára vetítve meg kell hatá-
rozni, majd ezzel a nettó hozamráta értékét növelni.”

21. §

Az Nybr. az e rendelet 1. számú mellékletében szereplõ
5. számú melléklettel egészül ki.

22. §

(1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Nybr. 2. számú mellékletének 5. pontja.

(3) E rendelet 2008. január 6-án hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 368/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„5. számú melléklet a 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelethez

A nemi hovatartozás miatt eltérõ mértékû, típusú vagy formájú pénztári szolgáltatások alapjául szolgáló
statisztikák bemutatása
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A Kormány
369/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a magánnyugdíjpénztárak befektetési
és gazdálkodási tevékenységérõl szóló

282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdésének
a), b), f), h), k), l) és m) pontjaiban foglalt felhatalmazás
alapján, figyelemmel a 68. § (2), (7) bekezdésére, az Al-
kotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontban foglalt fel-
adatkörében a Kormány a magánnyugdíjpénztárak befek-
tetési és gazdálkodási tevékenységérõl a következõket
rendeli el:

1. §

A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási
tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Br.) 5. § (3) bekezdésének helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) A pénztár a hozamráta-számításhoz a pénzforgalmi
számláján és a befektetési számláján történõ pénzmozgá-
sokról olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely alapján
a befektetésekkel kapcsolatos pénzáramlások napi szinten,
legalább az (1) bekezdésnek megfelelõ részletezettséggel
elkülöníthetõk az egyéb be- és kifizetésektõl. Ezen nyil-
vántartás vezetése az elszámolóegységen alapuló nyilván-
tartási rendszer esetében nem kötelezõ.”

2. §

(1) A Br. 11. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a jelenlegi (6) bekezdés számozása (7) bekez-
désre változik:

„(6) A befektetések vagyonarányos költségei között
számolhatók el a pénztár ingatlanbefektetéseivel kapcso-
latban felmerülõ ingatlanértékeléssel és mûszaki ellenõri
tevékenységgel kapcsolatos költségek és ráfordítások. A
pénztár nem számolhatja el a befektetések vagyonarányos
költségei között a meg nem valósult ingatlanbefektetés
elõkészítésével kapcsolatos költségeket és ráfordítá-
sokat.”

(2) A Br. 11. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A választható portfoliós rendszert mûködtetõ pénz-

tár a választható portfolióinak egymás közötti, valamint a
választható portfoliói és a függõ tételek közötti értékpapír
átvezetés során a portfoliók egymás közötti ügyleteinél az
ügylet kötésekor alkalmazott eljárást a választható portfo-
liós szabályzatban kell rögzítenie. A szabályzatnak tartal-
maznia kell az átvezetésre kerülõ értékpapírok kiválasztá-
sának elveit, módszereit, a döntésre jogosultak körének

meghatározását, az átvezetéssel kapcsolatos tájékoztatási
kötelezettséget és az átvezetés elszámolásának folyamatát.
Az értékpapír átvezetések során az átvezetési ár meg kell,
hogy egyezzék az aznapi, e rendelet 3. számú melléklete
alapján megállapított piaci eszközértékkel. Portfoliók kö-
zötti átvezetésre csak az indokolt és szükséges mértékben
lehet mód, az átvezetés nem irányulhat valamely portfolió
tudatos elõnyhöz juttatására.”

3. §

(1) A Br. 13. §-ának (1) bekezdése a következõ l) pont-
tal egészül ki:

(A pénztári letétkezelõ az alábbi feladatokat együttesen
látja el:)

„l) elvégzi az elszámolóegységek számának és árfolya-
mának megállapítását.”

(2) A Br. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A pénztár tulajdonában lévõ értékpapírok kizárólag
a letétkezelõnél helyezhetõk el, kivéve az óvadékba helye-
zett értékpapírok esetét. A fel nem használt óvadékot kizá-
rólag a letétkezelõhöz lehet szállítani, transzferálni. Nem
transzferálható értékpapírok esetében a pénztár tulajdoná-
ban lévõ értékpapírokat olyan módon kell elhelyezni, hogy
a letétkezelõ az (1) bekezdésben meghatározott feladatai-
nak folyamatosan és maradéktalanul eleget tudjon tenni,
ideértve azt az esetet is, amikor a Felügyelet intézkedése
következtében szükségessé válik az értékpapír zárolása.”

(3) A Br. 13. §-a a következõ (6)–(7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) A pénztár a pénztári eszközök piaci értékének és az
elszámolóegységek árfolyamának a meghatározásához
szükséges adatokról (többek között az ingatlanokról, áruk-
ról, házipénztár és a bankszámla egyenlegérõl, úton lévõ
pénzeszközökrõl, bankbetétek és azok kamatáról, vagyon-
kezelési díjról és annak számításáról, portfoliók közötti át-
vezetésekrõl) és az azokban bekövetkezett változásokról a
tárgynapot követõ elsõ munkanapon teljeskörûen tájékoz-
tatja a letétkezelõt. Ez az elõírás nem vonatkozik a (2) be-
kezdésben meghatározott kötelezettségre.

(7) Az elszámolóegységek számát két tizedesjegyig kell
figyelembe venni. Az elszámolóegységek árfolyamát hat
tizedesjegyig kell számítani, illetve nyilvántartani.”

4. §

A Br. a következõ 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) Az elszámolóegységekre épülõ nyilvántar-

tási rendszert mûködtetõ pénztárnak a vagyonkezelõ, a le-
tétkezelõ és a pénztár közötti adatszolgáltatás, az egyezte-
tés, az eltérések kezelése részletes eljárási szabályait há-
romoldalú szerzõdésben kell meghatároznia. Ezen doku-
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mentumokban ki kell térni az üzleti titok megtartásának és
a felelõsségvállalásnak a szabályaira is.

(2) Az elszámolóegységekre épülõ nyilvántartási rend-
szert mûködtetõ pénztárnak e rendszer alkalmazásának
elsõ évében részletes tájékoztatót kell adnia tagjai részére
annak mûködésérõl.”

5. §

Az Br. 16/A. §-ának (1) bekezdése a következõ szöveg-
résszel egészül ki:

„A pénztár megvásárolhatja az ingatlant akkor is,
amennyiben azt telki szolgalom terheli.”

6. §

(1) A Br. 16/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) Az Mpt. 66. § (5) bekezdése alapján a pénztárnak
ingatlanértékelõ személyt, vagy szervezetet kell megbíz-
nia, melyeknek feladata a pénztár tulajdonában lévõ ingat-
lanok értékének rendszeres megállapítása. A megbízás
legfeljebb ötéves idõtartamra szólhat. A megbízott sze-
mélynek, illetve szervezetnek függetlennek kell lennie a
pénztár szervezetétõl és nem lehet érdekelt a pénztár be-
fektetéseiben. A pénztárral egyidejûleg csak egy ingatlan-
értékelõ állhat megbízási jogviszonyban. A megbízás ér-
vényességéhez a letétkezelõnek a Polgári Törvénykönyv-
rõl szóló 1959. évi IV. törvény 215. §-ának (1) bekezdése
szerinti beleegyezése, továbbá a Felügyelet jóváhagyása
szükséges. Amennyiben a pénztári portfólió csak 10 millió
forint bekerülési érték alatti, követelés fejében átvett, be
nem sorolt eszközként nyilvántartott ingatlan(oka)t tartal-
maz, akkor ingatlanértékelõ megbízása nem kötelezõ.”

(2) A Br. 16/B. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel
egészül ki:

„(4) Nem lehet a pénztár ingatlanértékelõje az a személy
vagy társaság, aki, vagy amely a pénztár ingatlanfejlesztõ-
jével, ingatlankezelõjével, ingatlanüzemeltetõjével szer-
zõdéses kapcsolatban áll.

(5) A pénztár tulajdonában lévõ ingatlanok értékelése
a) piaci összehasonlításon alapuló módszerrel,
b) hozamszámításon alapuló módszerrel, vagy
c) újraelõállítási költségen alapuló módszerrel

történhet azzal, hogy az értékelési módszer választását
részletesen indokolni kell és a továbbiakban – a (6) bekez-
désben foglaltak kivételével – minden idõszakban ugyan-
ezen módszerrel kell az adott ingatlan esetében elvégezni.

(6) Az (5) bekezdés szerint kiválasztott és alkalmazott
értékelési módszert akkor kell megváltoztatni, ha az ingat-
lanértékelõ úgy ítéli meg, hogy ez a továbbiakban már nem
alkalmas az ingatlan piaci értékének becslésére, és egy má-
sik módszer alkalmazása a korábbiaknál pontosabb becs-
lést eredményez. Ez esetben az adott ingatlanra alkalma-

zott értékelési módszer megváltoztatásának indokait az ér-
tékelési szakvéleményben részletesen be kell mutatni.”

7. §

(1) A Br. 16/C. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) Az ingatlanértékelõ az ingatlanértékelés során
szakvéleményében

a) meghatározza az ingatlan megvásárlásakor a kifizet-
hetõ legmagasabb összeget;

b) meghatározza az ingatlan eladásakor az elfogadható
legalacsonyabb összeget;

c) meghatározza a pénztár tulajdonában álló ingatlanok
forgalmi értékét évente legalább egyszer, az éves pénztári
beszámoló fordulónapjára vonatkozóan;

d) meghatározza az építés, fejlesztés alatt álló ingatla-
nok értékét, egyúttal ellenõrzi a kivitelezési, hasznosítási
terv teljesítését;

e) meghatározza bérbeadás esetén, az elfogadható leg-
kisebb bérleti díjat;

f) ellenõrizhetõ módon feltünteti a felhasznált adatokat
és azok forrását, valamint jelzi, ha valamely, az ingatlan
értékelését befolyásoló körülmény megítéléséhez szüksé-
ges információhoz nem fér hozzá;

g) részletesen és ellenõrizhetõ módon bemutatja az ér-
tékelési módszertan lépéseit és az elvégzett számításokat;

h) ismerteti az ingatlanra vonatkozó, ingatlan-nyilván-
tartásban szereplõ leírást (ideértve a még be nem jegyzett,
széljegyként feltüntetett beadványok tartalmát), az ingat-
lan földrajzi és gazdasági környezetét, valamint – adatok-
kal alátámasztva – az ingatlanpiaci körülményeket;

i) ismerteti az ingatlan mûszaki jellemzõit; és
j) mellékletként becsatolja ingatlan-nyilvántartásban

szereplõ leírás harminc napnál nem régebbi, az ingat-
lan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
68. §-ának megfelelõ hiteles másolatát, mindazon megál-
lapodások, okiratok másolatát, amelyek az ingatlan jogi
helyzetének megítéléséhez szükségesek, illetve amelyek
az ingatlanértékelés során figyelembevételre kerültek, te-
kintet nélkül arra, hogy azok az ingatlan-nyilvántartási be-
jegyzés alapját képezték-e.”

(2) A Br. 16/C. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel
egészül ki:

„(4) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint elkészített
szakvélemények közötti idõben készülõ ingatlanértékelés
alátámasztására az ingatlanértékelõ egyszerûsített szakvé-
leményt készíthet, melyben mindazon jellemzõk, adatok,
dokumentumok esetében, amelyek a legutóbbi szakvéle-
ményben foglaltakhoz képest változatlanok, egyértelmûen
és azonosítható módon hivatkozik a legutóbbi ingatlanér-
tékelés megállapításaira és a megállapítások alátámasztá-
sára.
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(5) A pénztár ingatlan adásvételére és bérbeadására vo-
natkozó szabályok:

a) ingatlan megvásárlásakor a vételár nem haladhatja
meg az ingatlanértékelõ által meghatározott, ingatlanért
kifizethetõ legmagasabb összeget,

b) ingatlan értékesítése esetén az eladási ár nem lehet
kevesebb, mint az ingatlanértékelõ által megállapított leg-
alacsonyabb összeg, illetve

c) az ingatlan bérbeadásakor a bérleti díj nem lehet ke-
vesebb, mint az ingatlanértékelõ által megállapított legki-
sebb bérleti díj.”

8. §

A Br. a 16/D. §-t követõen a következõ 16/E–16/F. §-sal
egészül ki:

„16/E. § (1) Nem bízható meg ingatlanfejlesztéssel, in-
gatlanüzemeltetéssel, ingatlankezeléssel az a gazdasági
társaság,

a) amelynek befolyásoló részesedéssel rendelkezõ tu-
lajdonosa, vezetõ tisztségviselõje vagy ezek Mpt. 4. §
(2) bekezdésének y) pontja szerinti közeli hozzátartozója a
pénztár alkalmazottja, megbízottja vagy a pénztár vezetõ
tisztségviselõje vagy ezek Mpt. 4. § (2) bekezdésének
y) pontja szerinti közeli hozzátartozója;

b) amely ellen csõd- vagy felszámolási eljárás van fo-
lyamatban, amellyel szemben az üzletmenet-kihelyezést
megelõzõ 2 évben csõdeljárást folytattak le, vagy amely
végelszámolási eljárás alatt áll;

c) amelynek befolyásoló részesedéssel rendelkezõ tu-
lajdonosa, vezetõ tisztségviselõje vagy ezek Mpt. 4. §
(2) bekezdésének y) pontja szerinti közeli hozzátartozója a
pénztár ingatlanértékelõje, mûszaki ellenõre annak alkal-
mazottja vagy az ingatlanértékelõ vezetõ tisztségviselõje
vagy ezek Mpt. 4. § (2) bekezdésének y) pontja szerinti kö-
zeli hozzátartozója.

(2) Amennyiben a pénztári ingatlanfejlesztõ, ingatlan-
üzemeltetõ, ingatlankezelõ a jogszabályi feltételeknek
nem felel meg, a pénztár köteles az üzletmenet-kihelyezés-
re vonatkozó szerzõdést azonnali hatállyal felmondani, és
a Felügyeletet a felmondástól számított 15 napon belül ér-
tesíteni.

(3) Amennyiben az ingatlanfejlesztéssel, ingatlanüze-
meltetéssel, ingatlankezeléssel megbízott gazdasági társa-
ságban a pénztár önállóan, vagy más önkéntes kölcsönös
biztosító pénztárral, vagy magánnyugdíjpénztárral közö-
sen 100%-os tulajdonrésszel rendelkezik, akkor az (1) be-
kezdés a) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni.

16/F. § A pénztár ingatlankezelõjének ingatlankezelõi
szakképesítéssel kell rendelkeznie. Amennyiben az ingat-
lankezelést jogi személy végzi, akkor az ingatlankezelõ
legalább egy alkalmazottjának kell rendelkeznie ingatlan-
kezelõi szakképesítéssel.”

9. §

A Br. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § (1) A pénztár köteles a pénztártag egyéni számlá-

jának tárgyévi alakulásáról, valamint annak tárgyév végi
egyenlegérõl számlaértesítõt küldeni a pénztártag részére
évente legalább egy alkalommal, legkésõbb a tárgyévet
követõ év június 30-ig. A tárgyévben elszámolóegységre
épülõ rendszert alkalmazó pénztár esetén a számlaértesítõt
a tárgyévet követõ év február 28-ig kell megküldeni.

(2) Amennyiben a pénztár nem mûködtet elszámolóegy-
ségen alapuló nyilvántartási rendszert, a pénztártagnak
küldött számlaértesítõnek legalább tartalmaznia kell:

a) a pénztár elérhetõségeit,
b) a tag azonosítására szolgáló adatokat,
c) a tag tagsági jogviszonyának kezdetét,
d) a tagdíjjellegû bevételek pénztári tartalékok közötti

felosztásának tárgyévi arányszámait, esetleges változásait,
e) a tárgyévi nyitó egyenleget, vagy a más pénztárból

áthozott követelést,
f) a tárgyévben beérkezett bevallott tagdíjat és a tag-

díj-kiegészítést, befizetõnként éves összesítésben,
g) a tárgyévben beérkezett az egyéni számlán jóváírt

tagdíjat és tagdíj-kiegészítést összesen és befizetõnként
éves összesítésben,

h) a befektetési tevékenység eredményét (a befektetési
tevékenység egyéni számlára jutó nettó hozambevételei),

i) az egyéni számlán jóváírt egyéb bevételeket (pl. át-
csoportosítások, pótlékok),

j) a tagi követelés nyilvántartási záró értékét (piaci ér-
tékét),

k) az értékelési különbözetet,
l) a tag részére nyugdíjba vonulásakor várhatóan folyó-

sítandó járadék nagyságát, amennyiben a tag magán-nyug-
díjpénztári tagsága 15 évnél régebben keletkezett, és a tag
15 éven belül eléri a rá irányadó öregségi nyugdíjkor-
határt,

m) az elsõ pénztári tagsági jogviszony kezdõ idõpontját,
n) a Felügyelet internetes honlapjának címét azzal a

megjegyzéssel, hogy azon a pénztárak mûködését, mûkö-
désének eredményeit bemutató, összehasonlítható adatok
is találhatók,

o) a választható befektetési portfóliók közötti váltás cí-
mén az egyéni számláról történõ levonás összegét,

p) a tag által választott befektetési portfólió(k) megne-
vezését,

q) a tag tájékoztatása érdekében az egyes portfóliók
tárgyévi hozamát, a portfóliók közötti váltás módjával és
annak költségeivel kapcsolatos tájékoztatást.

(3) Amennyiben a pénztár elszámolóegységen alapuló
nyilvántartási rendszert mûködtet, a pénztártagnak küldött
számlaértesítõnek legalább tartalmaznia kell:

a) a pénztár elérhetõségeit,
b) a tag azonosítására szolgáló adatokat,
c) a tag tagsági jogviszonyának kezdetét,
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d) a tagdíjjellegû bevételek pénztári tartalékok közötti
felosztásának tárgyévi arányszámait, esetleges változásait,

e) a tárgyévi nyitó egyenleget, vagy a más pénztárból
áthozott követelést, elszámolóegységek nyitó darab szá-
ma, elszámolóegységek nyitó árfolyama,

f) a tárgyévben beérkezett bevallott tagdíjat és a tag-
díj-kiegészítést, befizetõnként éves összesítésben,

g) a tárgyévben beérkezett az egyéni számlán jóváírt
tagdíjat és tagdíj-kiegészítést, egyéb bevételeket, levoná-
sokat, és kiadásokat tranzakciónként, forintban és befekte-
tési egységekben és feltüntetve az átváltás árfolyamát is,

h) a befektetési tevékenység eredményét,
i) a tagi követelés nyilvántartási záró értékét (piaci ér-

tékét), elszámolóegységek záró darab számát, elszámoló-
egységek záró árfolyamát,

j) az egyéni számlán felhalmozott tõke összegét,
k) a tag részére nyugdíjba vonulásakor várhatóan fo-

lyósítandó járadék nagyságát, amennyiben a tag ma-
gán-nyugdíjpénztári tagsága 15 évnél régebben keletke-
zett, és a tag 15 éven belül eléri a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt,

l) az elsõ pénztári tagsági jogviszony kezdõ idõpontját,
m) a Felügyelet internetes honlapjának címét azzal a

megjegyzéssel, hogy azon a pénztárak mûködését, mûkö-
désének eredményeit bemutató, összehasonlítható adatok
is találhatók,

n) a tag által választott befektetési portfólió(k) megne-
vezését,

o) a tag tájékoztatása érdekében az egyes portfóliók
tárgyévi hozamát, a portfóliók közötti váltás módjával és
annak költségeivel kapcsolatos tájékoztatást.

(4) Amennyiben a pénztár egyéni számlára vonatkozó
hozamrátát közöl a számlaértesítõben, akkor köteles fel-
tüntetni a számítás módját is, amelynek alapján a tag a
számlakivonaton szereplõ adatokból azt ellenõrizni
tudja.”

10. §

A Br. 28. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben a pénztár elszámolóegységre épülõ

nyilvántartási rendszert mûködtet, akkor a (2) bekezdés-
ben lévõ elõírásokat az egyéni számlák, illetve a függõ
számlákhoz kapcsolódó portfolió vonatkozásában nem
kell alkalmazni.”

11. §

A Br. 29. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„A pénztárak közötti átlépésekre, valamint egyes
pénztári kifizetésekre vonatkozó speciális szabályok”

12. §

(1) A Br. 29. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Az Mpt. 23. § (4) bekezdésében elõírt, az átlépés-
hez az átadó pénztárban szükséges hat havi tagsági jogvi-
szonynak a tagsági viszony megszûnésének (5) bekezdése
szerinti idõpontjában kell fennállnia.”

(2) A Br. 29. §-a (6) bekezdésének második mondata he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az átlépés napjától kezdõdõen, az átlépett pénztártagra
vonatkozó tagdíjbevallási és befizetési kötelezettséget a
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogo-
sultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló
1997. évi LXXX. törvényben és a végrehajtásáról szóló
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok
szerint kell teljesíteni.”

(3) A Br. 29. §-ának (10)–(13) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(10) Az átadó pénztárban a taggal való elszámolást a
tagsági viszony megszûnésének napjáig terjedõ bevallási
idõszakra vonatkozó tagdíjbevallások, pótbevallások, ön-
ellenõrzések és befizetések figyelembevételével, a tagsági
viszony megszûnésének napjára vonatkozóan kell elvé-
gezni. A tag egyéni számláját is ezzel a nappal, mint fordu-
lónappal kell lezárni. Az átlépést megelõzõ bevallási idõ-
szakban befizetett és függõszámlán nyilvántartott foglal-
koztatói túlfizetés vonatkozásában az Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) által az átlé-
pett tagra teljesített olyan adatszolgáltatást, amely

– az átlépés napját követõen érkezik be, és amely vonat-
kozásában

– a bevallás benyújtásának napja nem késõbbi, mint az
átlépés napját magában foglaló hónap utolsó napja,
a pénztár a túlfizetés rendezése érdekében feldolgozza. Az
átlépett tagra azonosított tagdíj összegét és a függõszámla
alapján megállapított hozamot – utólagos adatszolgáltatás
mellett – az átvevõ pénztár részére át kell utalni. Amennyi-
ben az átlépés napját magában foglaló hónap utolsó napját
követõen az átlépett tagra – az átlépés napját megelõzõ be-
vallási idõszakra vonatkozóan – az APEH-tõl végrehajtási
eljárásból, vagy az adóhatóság által kirótt késedelmi pót-
lék megfizetésébõl átutalás érkezik, ennek összege alapján
is átutalást kell teljesíteni az átvevõ pénztár részére. Ez
esetben a pénztár az APEH-tõl érkezett átutalás összegét
– az átlépett tag követelésére jutó rész kivételével – a hát-
ralékos bevallásokra a Tbj. 53. § (1)–(2) bekezdéseinek
megfelelõen számolja el. Az átlépett tagra esõ behajtott,
vagy megfizetett összeget az átadó pénztár az átvevõ pénz-
tár részére átutalja, a munkáltató és a jogosult tagok meg-
jelölésével.

(11) Az átadó pénztár legkésõbb a tag tagsági jogvi-
szonyának megszûnését követõ negyedév utolsó nap-
jáig gépi adathordozón (mágneses adathordozón vagy
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CD-lemezen) – a Felügyelet által meghatározott adat-
szerkezetben – eljuttatja az átvevõ pénztár részére az át-
lépõ pénztártag

a) azonosító adatait,
b) munkáltatói adatait,
c) tagsági viszonya megszûnésének napját megelõzõ,
ca) a tagsági viszonyával kapcsolatos adatait,
cb) a tagdíjbevallására és -befizetésére vonatkozó ada-

tait havi bontásban,
cc) a javára jóváírt hozamok adatait negyedévenkénti

bontásban.
Az elszámolóegységekre épülõ nyilvántartási rendszert

vezetõ pénztár az adatszolgáltatást a tagsági jogviszony
megszûnését követõ második hónap utolsó napjáig teljesíti
az átvevõ pénztár részére.

(12) Az átadó pénztár legkésõbb a tag tagsági jogviszo-
nyának megszûnését követõ negyedév utolsó napjáig meg-
küldi az átvevõ pénztár részére az átlépõ pénztártag eredeti
belépési nyilatkozatának pénztár által hitelesített másola-
tát. A 2006. december 31-éig terjedõ idõszakra vonatko-
zóan, az átlépõ taggal összefüggésben kezdeményezett
adóhatósági eljárásokról szóló alábbi dokumentumokat,
amennyiben a tag átlépésére az adóhatósági eljárás alatt,
illetõleg annak lezárása elõtt kerül sor, az átadó pénztár
megküldi az átvevõ pénztár részére:

a) a folyamatban lévõ adóhatósági eljárás kezdemé-
nyezésére vonatkozó dokumentumokat, valamint

b) a hatósági eljárásban az eljárást kezdeményezõ he-
lyébe lépõ új jogosult bejelentésérõl szóló értesítõlevél hi-
teles másolatát.

Az a)–b) pontok szerinti dokumentumok megküldésé-
rõl az átadó pénztár legkésõbb a tag tagsági jogviszonyá-
nak megszûnését követõ negyedév végéig gondoskodik.
Az elszámolóegységekre épülõ nyilvántartási rendszert
vezetõ pénztár az átlépõ pénztártag eredeti belépési nyilat-
kozatának pénztár által hitelesített másolatát, valamint az
a)–b) pontok szerinti dokumentumokat tagsági jogviszony
megszûnését követõ második hónap utolsó napjáig küldi
meg az átvevõ pénztár részére.

(13) Az átadó pénztár az átlépõ tag és az átvevõ pénztár
részére a tag tagsági jogviszonyának megszûnését követõ
negyedév utolsó napjáig írásban megadja

a) a tag egyéni számlájának a zárás idõpontjában fenn-
álló értékét,

b) a tagnak az átadó pénztári tagsága idején javára befi-
zetett tagdíjak összegét,

c) a tag egyéni számlájára jóváírt tagdíjak, hozamok és
értékelési különbözetek összegét,

d) a tagnak az átadó, illetve korábbi pénztáraiban szer-
zett, tagdíjfizetéssel lefedett idõszak tartamára vonatkozó
adatot.

Az elszámolóegységekre épülõ nyilvántartási rendszert
vezetõ pénztár az adatszolgáltatást a tagsági jogviszony

megszûnését követõ második hónap utolsó napjáig teljesíti
az átvevõ pénztár részére.”

(4) A Br. 29. §-ának (16) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép, egyidejûleg kiegészül a következõ
(17)–(18) bekezdéssel:

„(16) A választható portfoliós rendszert és elszámoló-
egységekre épülõ nyilvántartási rendszert mûködtetõ
pénztárnak a pénztártag, illetve a kedvezményezett részére
történõ egyösszegû kifizetés, valamint más pénztárba való
átlépés esetén – amennyiben az átlépésre vonatkozó beje-
lentés, a jogosultság igazolása a hónap fordulónapját meg-
elõzõen 10 munkanappal megtörtént a pénztárnál – a tagi
követelést legkésõbb a bejelentés hónapját követõ 8 mun-
kanapon belül kell kifizetni. Amennyiben az átlépésre irá-
nyuló tagi bejelentésben a tag meghatározza az átlépése
fordulónapját, akkor a fordulónapot magában foglaló hó-
nap utolsó napjával kerül sor a tagsági jogviszony megszû-
nésére. A hónap utolsó 10 munkanapján beérkezõ írásbeli
bejelentés alapján a pénztár a tag tagsági jogviszonyát a
pénztár szabályzata szerint a bejelentés hónapjának, vagy
a következõ hónap fordulónapjával szüntetheti meg. A
részletszabályokat a Hozamfelosztási szabályzatban kell
rögzíteni.

(17) Az átlépett tagra esõ, függõ számláról azonosított
tagdíj összegét és a függõszámla alapján megállapított ho-
zamot a pénztár a (15) bekezdésben meghatározott határ-
idõk figyelembevételével utalja át a pénztár részére. Az el-
számolóegységekre épülõ nyilvántartási rendszert mûköd-
tetõ pénztár a tagsági jogviszonyát megszüntetõ tagokra
jutó, függõ számláról azonosított tagi követelés összegét
az elsõ utalást követõen a tagsági viszony megszûnése hó-
napját követõ negyedik hónap nyolcadik munkanapjáig
utalja át. Az ezt követõen azonosított tagi követelést a
pénztár a (16) bekezdésben meghatározott határidõk
figyelembevételével utalja át az érintettek részére.

(18) Az elszámolóegységes rendszerre épülõ nyilván-
tartást vezetõ pénztár a tagsági jogviszonyukat megszünte-
tõ tagok, illetve portfolióváltás esetén a portfoliót váltó ta-
gok elszámolóegységeinek számáról a fordulónapot köve-
tõ második munkanapig tájékoztatja a letétkezelõt. A rész-
letszabályokat a háromoldalú szerzõdésben kell rendezni.”

13. §

A Br. 1. számú mellékletének 6. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„6. A pénztári portfólió terhére a Tpt.-nek az értékpa-
pír-kölcsönzésre vonatkozó szabályainak betartásával ér-
tékpapír-kölcsönzési ügylet köthetõ, ezen ügyletek összér-
téke nem haladhatja meg a befektetett pénztári eszközök
30%-át. A pénztári befektetési portfólióban csak értékpa-
pírok kölcsönadása lehetséges, kölcsönvétele nem. Az ér-
tékpapír-kölcsönzési ügylet futamideje egy évnél
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hosszabb nem lehet, az ügylethez kapcsolódóan megfelelõ
óvadékot kell kikötni. Értékpapír-kölcsönzési ügylet ese-
tében óvadékként csak olyan befektetési eszközök szolgál-
hatnak, amelyek megszerzését a jogszabályok és a pénztár
befektetési politikája lehetõvé teszik. A pénztár által köl-
csönadott értékpapírok a pénztári portfolióból kikerülnek,
ugyanakkor a befektetési korlátozások ellenõrzése során
úgy kell õket figyelembe venni, mintha továbbra is a pénz-
tári portfolió részét képeznék.”

14. §

A Br. 2. számú melléklete 1. pontjának e) alpontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„e) A közvetett befektetési instrumentumok alkalmazá-
sa során biztosítani kell, hogy a pénztártagot közvetetten
terhelõ befektetési költségek mértéke – a közvetlen befek-
tetésekhez kapcsolódó költségekhez mérten – a vagyonke-
zelési költségekkel összhangban legyen. Közvetett befek-
tetési instrumentumnak tekinthetõek az e rendelet 1. szá-
mú mellékletében meghatározott befektetési jegyek, illet-
ve egyéb kollektív befektetési értékpapírok.”

15. §

A Br. 3. számú mellékletének „II. Értékelési szabályok,
A befektetett eszközök – napi és negyedéves – piaci érté-
kének meghatározása” részének 12. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„12. Ingatlan: az ingatlanokat a pénztár által meghatáro-
zott fordulónapra, de legalább az üzleti év fordulónapjára,
3 hónapnál nem régebbi, a pénztártól független ingatlanér-
tékelõ által készített értékbecslés alapján kell értékelni. Az
ingatlan beszerzésének évében a pénztár az ingatlant
könyv szerinti értéken is értékelheti. A követelés fejében
átvett, 10 millió forint bekerülési értéket meg nem haladó
ingatlantulajdon a pénztár könyvvizsgálója által hitelesí-
tett piaci értéken is értékelhetõ. Az ingatlanértékelõ által
végzett értékbecslések között végzett ingatlan beruházást
könyv szerinti értéken kell értékelni.”

16. §

A Br. 4. számú mellékletének „1. A pénztár hozamrátái”
része a következõ f) ponttal egészül ki:

„f) Az elszámolóegységekre épülõ nyilvántartási rend-
szer esetén a nettó hozamrátát az adott idõszak nyitó és
záró elszámolóegység árfolyamának növekménye alapján
kell számítani. A bruttó hozamráta számítása során az
adott idõszakban elszámolt befektetési vagyonarányos
költségek arányát a portfolió adott idõszak alatti napi brut-

tó piaci értékeinek számtani átlagára vetítve meg kell hatá-
rozni, majd ezzel a nettó hozamráta értékét növelni.”

17. §

(1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Br. 29. §-ának (8) bekezdése, a 34. §-ának (1) és
(2) bekezdésében az „, illetve külföldi befektetésen alapuló
befektetési instrumentumok” szövegrész, a 34. §-a (2) bekez-
désének b) pontjában az „aránya a kiegyensúlyozott portfo-
lióban a befektetett eszközök 30%-át nem haladhatja meg, il-
letve” szövegrész, a 2/A. számú melléklete „II. Választható
portfoliós rendszert üzemeltetõ pénztárakra vonatkozó általá-
nos befektetési elõírások” részének 8. pontja.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Br.
5. §-ának (1) bekezdése a „fedezeti tartalék” szövegrészt
követõen kiegészül a „, választható portfoliós rendszer
esetén az egyes választható portfoliók” szövegrésszel, a
10. §-a (1) bekezdésének a) pontja a „pénztári érdekek,”
szövegrészt követõen kiegészül az „ingatlanbefektetéssel
rendelkezõ pénztár esetén az ingatlanokkal kapcsolatos
pénztári stratégia, szándékok és célok meghatározása,”
szövegrésszel, a 21. §-ának (3) bekezdése a „közlés ho-
zamrátát” szövegrészt követõen kiegészül az „, illetve ho-
zam mértékére való hivatkozást” szövegrésszel, a 29. §-a
(1)–(2), valamint (5)–(7) bekezdéseiben az „Átadó” szö-
vegrész helyébe „átadó”, valamint az „Átvevõ” szöveg-
rész helyébe „átvevõ” szövegrész lép, a 29/A. §-a az „azon
negyedév” szövegrészt követõen kiegészül a „- választha-
tó portfoliós rendszert és elszámolóegységekre épülõ nyil-
vántartási rendszert mûködtetõ pénztárak esetén azon hó-
nap –” szövegrésszel, 2. számú mellékletének 5. pontja a
„származtatott ügyletekbe befektetõ alapnak minõsülõ be-
fektetési alap jegyének” szövegrészt követõen kiegészül a
„– kivéve a származtatott alapnak minõsülõ garantált ala-
pok jegyeit –” szövegrésszel.

18. §

E rendelet hatálybelépésével egyidejûleg a pénztárak
központi nyilvántartásával összefüggõ egyes feladatokról,
a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztárta-
gokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló
172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5/B. §-ában az „5. és
5/A. §-ok” szövegrész helyébe az „5. §” szövegrész lép.

19. §

E rendelet 2008. január 6-án hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
370/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a várólista alapján nyújtható ellátások
részletes szabályairól szóló

287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a kötelezõ
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény 83. §-a (2) bekezdésének zs) pontja alapján a kö-
vetkezõket rendeli el:

1. §

A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabá-
lyairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: R.) 11. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„11. § (1) Az OVSZK az 1. számú melléklet szerinti
Gamma Sugársebészet várólista vezetése érdekében a
4. számú melléklet B) pontjában meghatározott egészség-
ügyi szolgáltatónál mûködõ Várólista Bizottság közremû-
ködését veszi igénybe. A Várólista Bizottság feladata – a
kezelõorvos javaslata alapján – a beteg gamma sugársebé-
szeti várólistára történõ felvétele, továbbá az egyedi azo-
nosító meghatározása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti Várólista Bizottság az
egyedi azonosítót – személyesen vagy kezelõorvosa útján,
zárt borítékban – adja át a beteg számára.

(3) A Gamma Sugársebészet Várólista Bizottság tagjai a
4. számú melléklet B) pontjában megjelölt egészségügyi
szolgáltató idegsebészeti osztályának vezetõje és az egész-
ségügyi szolgáltató egy-egy klinikai onkológus és sugár-
terápiás szakorvosa.

(4) A Gamma Sugársebészet Várólista Bizottság tekin-
tetében a 6. §-ban foglaltakat kell értelemszerûen alkal-
mazni azzal, hogy tagjait – az Idegsebészeti Szakmai Kol-
légium javaslata alapján – a 4. számú melléklet B) pontjá-
ban megjelölt egészségügyi szolgáltató elnöke nevezi ki.”

2. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 1. szá-
mú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 4. szá-
mú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép ha-
tályba.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 31. napon hatá-
lyát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 12. §
(1) bekezdésében a „4. számú mellékletben” szövegrész
helyébe a „4. számú melléklet A) pontjában” szövegrész
lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 12. §
(4) bekezdésében a „4. számú melléklet szerint” szöveg-
rész helyébe a „4. számú melléklet A) pontjában meghatá-
rozott” szövegrész lép.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 13. §
(3) bekezdésében a „a kijelölt személy” szövegrész helyé-
be a „az intézményi várólistát vezetõ személy” szövegrész
lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet
a 370/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet
a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A nagy költségû ellátások jegyzéke

1. PET/CT
2. Gamma Sugársebészet”

2. számú melléklet
a 370/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„4. számú melléklet
a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A) PET/CT Várólista Bizottságot mûködtetõ
egészségügyi szolgáltatók

1. Országos Onkológiai Intézet

2. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Nukleáris
Medicina Osztálya

3. Szegedi Tudományegyetem, Orvos- és Gyógysze-
résztudományi Centrum, Nukleáris Medicina Intézet

4. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum, Nukleáris Medicina Intézet

5. Pécsi Tudományegyetem, Egészségügyi Centrum,
Központi Klinikai Radioizotóp Laboratórium
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6. Gyõri Petz Aladár Megyei Oktatókórház Izotópdiag-
nosztikai és Terápiás Osztálya

B) Gamma Sugársebészet Várólista Bizottságot
mûködtetõ egészségügyi szolgáltató

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum, Idegsebészeti Klinika”

A Kormány
371/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl
és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 132. §-a (1) bekezdésének m) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b)
és c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a kö-
vetkezõket rendeli el:

1. §

A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociá-
lis foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Szfr.) 2. §-ának (3) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg
a § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A szociális foglalkoztatás iránti kérelem tartalmazza
a) a foglalkoztatás helyét,
b) a foglalkoztatni kívánt személyek számát,
c) az engedélyeztetni kívánt foglalkoztatási forma

megnevezését,
d) a foglalkoztatás keretében végezni kívánt tevékeny-

ség leírását,
e) a tevékenységnek a gazdasági tevékenységek statiszti-

kai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint az egyes meg-
határozott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek
módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet szakágazati besorolása
szerinti számát, illetve megnevezését.

(4) A szociális foglalkoztatási kérelemhez mellékelni
kell

a) a foglalkoztató nyilatkozatát arról, hogy a foglalkoz-
tatni kívánt személyek vonatkozásában rendelkezik az Szt.
99/B. §-ának (3) bekezdése szerinti rehabilitációs alkal-
massági vizsgálat során kiállított szakvéleménnyel;

b) a külön jogszabály szerinti foglalkoztatási szakmai
programot;

c) a szociális intézmény fenntartójának a szociális fog-
lalkoztatáshoz történõ hozzájárulását;

d) ha a külsõ foglalkoztató
da) természetes személy, a vállalkozói engedély hiteles

másolatát,
db) jogi személyiségû gazdálkodó szervezet vagy jogi

személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, az egy
hónapnál nem régebbi cégkivonatát,

dc) társadalmi szervezet, egyházi jogi személy, alapít-
vány vagy közalapítvány, a bírósági nyilvántartásba be-
jegyzett hatályos adatairól kiadott, egy hónapnál nem ré-
gebbi kivonatot,

dd) állami fenntartású intézmény vagy más költségve-
tési szerv, az alapító okirat másolatát;

e) nyilatkozatot a külön jogszabályban megkövetelt
személyi és tárgyi feltételek teljesítésérõl;

f) külsõ foglalkoztató esetén a foglalkoztatásra irányu-
ló megállapodást;

g) a foglalkoztató nyilatkozatát arról, hogy a foglalkoz-
tatás helyére vonatkozó munkavédelmi, tûzvédelmi sza-
bályzatot elkészítette;

h) a külsõ foglalkoztató, illetve a fenntartó írásbeli hoz-
zájárulását a köztartozással kapcsolatos adóhatósági iga-
zolás beszerzéséhez;

i) a foglalkoztató által megkötött általános felelõsség-
biztosítást (amely a munkavégzés során harmadik sze-
mélynek okozott káreseményre vonatkozóan a dologi és a
testi épségben bekövetkezett kárra terjed ki);

j) a foglalkoztató által megkötött munkaadói felelõs-
ségbiztosítási szerzõdést (amely a foglalkoztató felelõssé-
ge esetén a munkahelyi balesetekre terjed ki).”

2. §

Az Szfr. 3. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A szociális foglalkoztatási engedély tartalmazza]
„a) a szociális intézmény nevét, székhelyét, telep-

helyét, továbbá a fenntartó és a foglalkoztató nevét, szék-
helyét,”

3. §

Az Szfr. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(3) A szociális foglalkoztatási engedélyt ismételten
kérelmezni kell, ha a következõ feltételek bármelyike tel-
jesül:

a) a foglalkoztató személye megváltozik,
b) a foglalkoztató a foglalkoztatás helyszíneként másik

épületet, épületrészt kíván használni,
c) a foglalkoztatni kívánt személyek száma az engedé-

lyezett létszámot meghaladja,
d) a foglalkoztató a foglalkoztatási engedélyben meg-

jelölt tevékenységi köröket módosítani kívánja.”

4. §

(1) Az Szfr. 6. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A szociális és gyámhivatal az ellenõrzésrõl készült
jegyzõkönyvet megküldi a szociális intézménynek és az
intézmény fenntartójának, továbbá a Magyar Államkincs-
tár – a szociális intézmény székhelye, telephelye szerint
illetékes – Regionális Igazgatóságának (a továbbiakban:
Igazgatóság).

(3) A munkavédelmi szabályok, valamint a fejlesz-
tõ-felkészítõ foglalkoztatás esetén a munkaügyi szabályok
betartását az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõ-
felügyelõség – a szociális intézmény székhelye, telephelye
szerint illetékes – területi szerve kétévente legalább egy al-
kalommal ellenõrzi, az ellenõrzésrõl készült jegyzõköny-
vet megküldi a szociális és gyámhivatal részére.”

(2) Az Szfr. 6. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül
ki:

„(7) A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a (2) és a
(4)–(6) bekezdésben foglaltak szerint – a szociális és
gyámhivatal egyidejû értesítése mellett – ellenõrizheti,
hogy a szolgáltató mûködése, tevékenysége megfelel-e a
jogszabályokban és a mûködési engedélyben foglaltak-
nak.”

5. §

Az Szfr. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (3)–(4) be-
kezdéssel egészül ki:

„(2) A támogatás egy fõ foglalkoztatott után járó napi
összegét a 2. számú melléklet tartalmazza, amely

a) munka-rehabilitációban az adott munkaidõ-beosz-
tásban foglalkoztatott személy által ledolgozott munkanap
után,

b) fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásban az adott mun-
kaidõ-beosztásban foglalkoztatott személy által ledolgo-
zott munkanap, az általa igénybe vett munkaszüneti nap,
valamint az általa igénybe vett, a Munka Törvénykönyvé-

rõl szóló 1992. évi XXII. törvény 131–132. §-a szerinti
szabadság után
vehetõ igénybe.

(3) Az állami, önkormányzati fenntartónak az (1) be-
kezdés szerinti támogatást támogatásértékû bevételként
kell kezelnie.

(4) A támogatás alapjául szolgáló létszám egyetlen na-
pon sem haladhatja meg a szociális foglalkoztatási enge-
délyben meghatározott létszámot.”

6. §

Az Szfr. 9. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha az éves összesített igénybejelentés benyújtását

követõen a szociális intézmény – jogszabályváltozás kö-
vetkeztében – az éves összesített igénybejelentésben ké-
relmezett összegnél nagyobb összegû szociális foglalkoz-
tatási támogatásra jogosult, az Igazgatóság a nagyobb
összegû támogatást az erre való jogosultság keletkezésére
visszamenõlegesen folyósítja.”

7. §

Az Szfr. 13. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 9. § (8) bekezdésben foglaltak alkalmazásakor az

Igazgatóság a nem állami fenntartó részére megállapított
támogatás módosításáról határozatot hoz.”

8. §

Az Szfr. a következõ 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) Az Igazgatóság negyedévente, a negyed-

évet követõ hónap 10-éig megvizsgálja, hogy a nem álla-
mi, egyházi fenntartónak, az általa fenntartott szociális in-
tézménynek, illetve a külsõ foglalkoztatónak van-e lejárt
köztartozása. Az Igazgatóság lejárt köztartozás esetén a
köztartozás összegéig a tárgyévben általa folyósítandó tá-
mogatás legfeljebb húsz százalékát visszatartja (a továb-
biakban: támogatás visszatartása).

(2) Az Igazgatóság a támogatás visszatartásról határo-
zatot hoz, amelyben meghatározza, hogy mely szociális
intézmény után járó támogatást milyen összeg erejéig, mi-
lyen ütemezésben tart vissza, továbbá a fenntartót tájékoz-
tatja a folyósítás feltételeirõl.

(3) Ha a fenntartónak több Igazgatóság is folyósít támo-
gatást, a támogatás visszatartását az az Igazgatóság rendeli
el, amelyik az eljárást hamarabb megindította. A késõbb
eljáró Igazgatóság az általa folyósítandó támogatást csak a
köztartozás fennmaradó összegéig tarthatja vissza.

(4) A támogatás visszatartására irányuló eljárásban az
ügyintézési határidõ tizenöt nap, a fellebbezési határidõ
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nyolc nap. Az eljárás megindításáról szóló értesítésben a
fenntartót tájékoztatni kell arról, hogy a visszatartás
(5) bekezdés szerinti akadályainak fennállását az eljáró ha-
tóságnál – az azt alátámasztó iratok benyújtásával – jelent-
heti be.

(5) A támogatás nem tartható vissza, illetve a támogatás
húsz százalékánál kevesebb tartható vissza, ha a fenntartó

a) bizonyítja, hogy a köztartozás nem, vagy kisebb
összegben áll fenn, ideértve, ha az adóhatóság halasztást
vagy részletfizetést engedélyezett,

b) valószínûsíti, hogy a támogatás visszatartása a szo-
ciális foglalkoztatás mûködõképességét veszélyezteti, kü-
lönösen, ha a visszatartás azt eredményezné, hogy a foglal-
koztató a foglalkoztatottaknak járó bérjellegû kifizetése-
ket, a munka-rehabilitációs díjat, illetve a foglalkoztatás-
hoz kapcsolódó személyi és dologi kiadásokat nem tudja
megfizetni.

(6) A visszatartás végrehajtása során az esedékes szo-
ciális foglalkoztatás legalább nyolcvan százalékát folyósí-
tani kell.”

9. §

Az Szfr. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A nem állami, egyházi fenntartó kamatot fizet a jo-
gosulatlanul igénybe vett támogatás után, ha az igényelt
támogatás összege legalább 3 százalékkal meghaladja az
õt ténylegesen megilletõ összeget (a továbbiakban: igény-
bevételi kamat).”

10. §

(1) Az Szfr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet
1. számú melléklete lép.

(2) Az Szfr. 2. számú melléklete helyébe e rendelet
2. számú melléklete lép.

(3) Az Szfr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet
3. számú melléklete lép.

(4) Az Szfr. 4. számú melléklete helyébe e rendelet
4. számú melléklete lép.

(5) Az Szfr. 5/A. számú melléklete helyébe e rendelet
5. számú melléklete lép.

(6) Az Szfr. 5/B. számú melléklete helyébe e rendelet
6. számú melléklete lép.

(7) Az Szfr. 6/A. számú melléklete helyébe e rendelet
7. számú melléklete lép.

(8) Az Szfr. 6/B. számú melléklete helyébe e rendelet
8. számú melléklete lép.

11. §

(1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az Szfr. 2. számú mellékletében foglalt támogatá-
si összegeket elsõ ízben a 2008. január hónapra járó szo-
ciális foglalkoztatási támogatás megállapításánál kell
alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Szfr.

a) 1. §-ának (3) bekezdése,
b) 9. §-a (4) bekezdésének a) pontja,
c) 16/A. §-a és az azt megelõzõ alcím,
d) 17. §-ának (3)–(5) bekezdése,
e) 8–9. számú melléklete.

(4) E rendelet 2008. július 1-jén hatályát veszti.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Szfr.
a) 2. §-ának (1) bekezdésében a „szociális intézmény

székhelye” szövegrész helyébe a „szociális intézmény
székhelye, illetõleg telephelye”,

b) 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a „városi” szö-
vegrész helyébe a „kistérségi”,

c) 6. §-ának (1) bekezdésében az „évente” szövegrész
helyébe a „kétévente” szövegrész,

d) 7. §-ának felvezetõ szövegében a „határozatát” szö-
vegrész helyébe „jogerõs határozatát”,

e) 14. §-ának (1) bekezdésében a „szeptember 30-áig”
szövegrész helyébe az „augusztus 31-éig”
szövegrész lép.

(6) 2008. január 2-án a személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat mûködé-
sének engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás
engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rende-
let

a) 21. §-a (7) bekezdésének elsõ mondatában a „tárgy-
évet megelõzõ év decemberében normatív állami hozzájá-
rulásban részesülõ szolgáltató, intézmény esetén” szöveg-
rész helyébe a „szolgáltató, intézmény után a tárgyévet
megelõzõ egész évre normatív állami hozzájárulásban ré-
szesülõ fenntartó esetén” szövegrész,

b) 22. §-ának (4) bekezdésében a „jogosult” szövegrész
helyébe a „jogosult azzal, hogy a normatívaelõleg havi
összege nem lehet kevesebb a tárgyévet megelõzõ év de-
cemberében folyósított normatív állami hozzájárulás havi
összegénél – ide nem értve az egyházi kiegészítõ támoga-
tás külön jogszabály szerinti korrekcióját –, illetve ha a
normatív állami hozzájárulás fajlagos összege csökken,
annak arányos részénél.” szövegrész
lép.

Ezt a rendelkezést a folyamatban lévõ ügyekben is al-
kalmazni kell.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 371/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

Tanúsítvány

a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl

Intézmény neve, székhelye: ..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Intézmény telephelye: .......................................................................................................................................................
Fenntartó neve, székhelye: ................................................................................................................................................
Foglalkoztató neve, székhelye: .........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

A foglalkoztatási engedély száma: ....................................................................................................................................

A foglalkoztatási engedélyezés alapján az alábbi tevékenységek végzésére jogosult (tevékenység szakágazati besorolása
és megnevezése): ...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

A foglalkoztatható személyek száma: ...............................................................................................................................

Kelt: ....................................................

P. H.

.............................................................
szociális és gyámhivatal vezetõje”

2. számú melléklet a 371/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁS 2008. ÉVI ÖSSZEGE

A támogatás összege1

4 órás 5 órás 6 órás 7 órás 8 órás

munkaidõ-beosztásban történõ foglalkoztatás esetén (Ft)

Munka-rehabilitáció 2000 2200 2450

Fejlesztõ-felkészítõ
foglalkoztatás

3300 3850 4400 4950 5500

1 A szociális foglalkoztatási támogatás munka-rehabilitációban az adott munkaidõ-beosztásban foglalkoztatott személy által ledolgozott munkanap után,
fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatásban az adott munkaidõ-beosztásban foglalkoztatott személy által ledolgozott munkanap, az általa igénybe vett munkaszüneti
nap, valamint az általa igénybe vett, a Munka Törvénykönyve 131–132. §-a szerinti szabadság után igényelhetõ.”
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3. számú melléklet a 371/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„3. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

IGÉNYBEJELENTÉS

a szociális foglalkoztatás finanszírozásához
.......... évre

1. A fenntartó típusa1: állami
önkormányzati
egyházi
egyéb nem állami fenntartó

2. A fenntartó adatai

Neve: .................................................................................................................................................................................

Székhelye: .........................................................................................................................................................................

KSH-kódja: .......................................................................................................................................................................

Adószáma:...........................................................................................................................................................................

Számlaszáma: ....................................................................................................................................................................

3. Az intézmény adatai

Neve: .................................................................................................................................................................................

Székhelye: .........................................................................................................................................................................

Telephelye: ........................................................................................................................................................................

Típusa2: nappali – ápolást-gondozást nyújtó – rehabilitációs lakóotthon – átmeneti elhelyezést nyújtó

KSH kódja: ........................................................................................................................................................................

Foglalkoztatási engedély száma: .......................................................................................................................................

Adószáma: .........................................................................................................................................................................

Ágazati azonosítója: ..........................................................................................................................................................

4. A külsõ foglalkoztató(k3) adatai

Neve: .................................................................................................................................................................................

Székhelye: .........................................................................................................................................................................

KSH kódja: ........................................................................................................................................................................

Foglalkoztatási engedély száma: .......................................................................................................................................

Adószáma: .........................................................................................................................................................................

Bankszámla száma: ...........................................................................................................................................................

Ágazati azonosítója: ..........................................................................................................................................................

5. A foglalkoztatási engedély szerinti létszám:

5.1. munka-rehabilitáció ................................................................................................................... .........................fõ
5.2. fejlesztõ-felkészítõ..................................................................................................................... .........................fõ

6. A foglalkoztatás megkezdésének idõpontja: .................................................................................................................

1 A fenntartó típusát kérjük aláhúzással jelezni.
2 A megfelelõ rész aláhúzandó.
3 A további külsõ foglalkoztatók adatait külön listán kell csatolni.
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7. Az adott év tekintetében foglalkoztatni tervezett létszám, munkaóra, támogatásigény

Megnevezés

A foglalkoztatás napi munkaóraszáma
(munkaidõ-beosztás) Összesen

4 óra 5 óra 6 óra 7 óra 8 óra

a b c d e f g h

Munka-
rehabili-
táció

1 Létszám4

2 Munkanap5

3 Összes munkanap (1*2)

4 Támogatás/nap/fõ (Ft)

5 Támogatási igény (3*4) (Ft)

Fejlesztõ-
felkészítõ
foglal-
koztatás

6 Létszám4

7 Munkanap5

8 Összes munkanap (6*7)

9 Támogatás/nap/fõ (Ft)

10 Támogatási igény (8*9) (Ft)

11 Összes támogatás (Ft)

4 Éves szinten az adott munkaidõ-beosztásban foglalkoztatni kívánt személyek száma.
5 Éves szinten azon munkanapok tervezett száma, amelyeken az adott munkaidõ-beosztásban foglalkoztatás történik.

8. Foglalkoztatási támogatás címén igényelt térítés összege (h oszlop 11. sor) ................................... Ft

Munka-rehabilitációs foglalkoztatás támogatása (h oszlop 5 sor) ................................... Ft

Fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás támogatása (h oszlop 10. sor) ................................... Ft

Az adatok hitelességét igazolom.

Kelt: ..............., ...... év ............ hó.......... nap

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

az intézmény vezetõjének aláírása

Fenntartói jóváhagyás:

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

a fenntartó képviseletében
aláírásra jogosult személy”
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4. számú melléklet a 371/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„4. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez

IGÉNYMÓDOSÍTÁS
a szociális foglalkoztatás ...... évi finanszírozásához

Pótigénylés Lemondás

1. A fenntartó típusa1: állami
önkormányzati
egyházi
egyéb nem állami fenntartó

2. A fenntartó adatai

Neve: .................................................................................................................................................................................

Székhelye: .........................................................................................................................................................................

KSH-kódja: .......................................................................................................................................................................

Adószáma: .........................................................................................................................................................................

Számlaszáma: ....................................................................................................................................................................

3. Az intézmény adatai

Neve: .................................................................................................................................................................................

Székhelye: .........................................................................................................................................................................

Telephelye: ........................................................................................................................................................................

Típusa2: nappali – ápolást-gondozást nyújtó – rehabilitációs lakóotthon – átmeneti elhelyezést nyújtó

KSH kódja: ........................................................................................................................................................................

Foglalkoztatási engedély száma: .......................................................................................................................................

Adószáma: .........................................................................................................................................................................

Ágazati azonosítója: ..........................................................................................................................................................

4. A foglalkoztatotti létszám eltérése az igénybejelentés szerinti létszámtól

4.1. munka-rehabilitáció ± ...................... fõ
4.2. fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás ± ...................... fõ

5. A módosítás kezdõ idõpontja: ................................................. hó 1.

1 A fenntartó típusát kérjük aláhúzással jelezni.
2 A megfelelõ rész aláhúzandó.
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6. Az igénymódosítás számítása

Megnevezés

A foglalkoztatás napi munkaóra száma
(munkaidõ-beosztás) Összesen

4 óra 5 óra 6 óra 7 óra 8 óra

a b c d e f g h

Munka-
rehabili-
táció

1 Létszám3

2 Munkanap4

3 Összes munkanap (1*2)

4 Támogatás/nap/fõ (Ft)

5 Támogatási igény (3*4) ± (Ft)

Fejlesztõ-
felkészítõ
foglal-
koztatás

6 Létszám3

7 Munkanap4

8 Összes munkanap (6*7)

9 Támogatás/nap/fõ (Ft)

10 Támogatási igény (8*9) (Ft)

11 Összes támogatás ± (Ft)

7. Foglalkoztatási támogatás címén igényelt térítés összege (h oszlop 11. sor) ±................................... Ft

Munka-rehabilitációs foglalkoztatás támogatása (h oszlop 5 sor) ±................................... Ft

Fejlesztõ-felkészítõ foglalkoztatás támogatása (h oszlop 10. sor) ±................................... Ft

Az adatok hitelességét igazolom.

Kelt: ..............., ...... év ............ hó.......... nap

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

az intézmény vezetõjének aláírása

Fenntartói jóváhagyás:

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

a fenntartó képviseletében
aláírásra jogosult személy”

3 E melléklet 4.1., illetve 4.2. pontjában foglalt adatok.
4 A módosítás e melléklet 5. pontja szerinti kezdõ idõpontjától számított azon munkanapok tervezett száma, amelyeken az adott munkaidõ-beosztásban foglal-
koztatás történik.
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5. számú melléklet a 371/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„5/A. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez
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január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Munka-rehabilitációs foglalkoztatás összesen
Ebb l:    Nappali ellátást nyújtó intézmény
             Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
             Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
             Rehabilitációs intézmény

Fejleszt -felkészít  foglalkoztatás összesen

Ebb l:    Nappali ellátást nyújtó intézmény
             Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
             Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
             Rehabilitációs intézmény

Mindösszesen

Foglalkoztatás típusa

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Munka-rehabilitáció

Fejleszt -felkészít  foglalkoztatás 

P.H. ……………………………………………………….

Foglalkoztatottak létszáma

Igényelt összeg (e Ft)

aláírás

Magyar Államkincstár

Az önkormányzati fenntartó által m ködtetett intézmények szociális foglalkoztatási támogatás iránti igénye a ……….. évre

    Foglalkoztatás/intézmény típusa
Mindösszesen

(e Ft)

Kelt  ………………………………..,  ………év……….………hó……nap



6. számú melléklet a 371/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„5/B. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez
2007/183.szám
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január február március április május június július augusztus szeptember október november december Év összesen

   Nem állami fenntartó által m ködtetett
intézmény
     Nappali ellátást nyújtó intézmény
     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
     Rehabilitációs intézmény
     …
   Egyházi fenntartó által m ködtetett
intézmény
Katolikus egyház

     Nappali ellátást nyújtó intézmény
     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
     Rehabilitációs intézmény
Református egyház

     Nappali ellátást nyújtó intézmény
     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
     Rehabilitációs intézmény
Evangélikus egyház

     Nappali ellátást nyújtó intézmény
     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
     Rehabilitációs intézmény
Izraelita egyház

     Nappali ellátást nyújtó intézmény
     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
     Rehabilitációs intézmény
Egyéb egyház

     Nappali ellátást nyújtó intézmény
     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
     Rehabilitációs intézmény
Mindösszesen

Munka-rehabilitáció keretében 
foglalkoztatottak létszáma

P.H.

aláírás

    Intézmény típusa Munka-rehabilitációs foglalkoztatáshoz igényelt összeg (ezer Ft)

Nem állami, egyházi  fenntartó által m ködtetett intézmények szociális foglalkoztatási támogatás iránti igénye a ……….. évre

Kelt …………………., …….…év ………….…………hó ……nap

Magyar Államkincstár…………………………………………Regionális Igazgatósága

……………………………………………………..
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január február március április május június július augusztus szeptember október november december Év összesen

   Nem állami fenntartó által m ködtetett
intézmény
     Nappali ellátást nyújtó intézmény
     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
     Rehabilitációs intézmény
     …
   Egyházi fenntartó által m ködtetett
intézmény
Katolikus egyház

     Nappali ellátást nyújtó intézmény
     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
     Rehabilitációs intézmény
Református egyház

     Nappali ellátást nyújtó intézmény
     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
     Rehabilitációs intézmény
Evangélikus egyház

     Nappali ellátást nyújtó intézmény
     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
     Rehabilitációs intézmény
Izraelita egyház

     Nappali ellátást nyújtó intézmény
     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
     Rehabilitációs intézmény
Egyéb egyház

     Nappali ellátást nyújtó intézmény
     Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
     Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény
     Rehabilitációs intézmény
Mindösszesen

Fejleszt -felkészít  foglalkoztatás 
keretében foglalkoztatottak létszáma

P.H.

aláírás"

    Intézmény típusa Fejleszt -felkészít   foglalkoztatáshoz igényelt összeg (ezer Ft)

Nem állami, egyházi  fenntartó által m ködtetett intézmények szociális foglalkoztatási támogatás iránti igénye a ……….. Évre

Magyar Államkincstár………………………………..  Regionális Igazgatósága

Kelt ………………………., ………év …...……………hó……nap

……………………………………………………..



7. számú melléklet a 371/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„6/A. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez
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Sor-
szám

Megnevezés
  Támogatott 

napok száma¹
 Támogatás 
(Ft/f /nap)

Támogatási
összeg

 (Ft)

Támogatott
napok száma²

 Támogatás 
(Ft/f /nap)

Támogatási
összeg

(Ft)

a b c d e (c*d) f g h (f*g) i (e+h)

1. Folyósított támogatás

4 órás foglalkoztatás
5 órás foglalkoztatás
6 órás foglalkoztatás
7 órás foglalkoztatás
8 órás foglalkoztatás

2. Összesen:

3.
Visszafizetend  támogatás
(1. sor - 2. sor)

4.
Pótlólag igényelhet támogatás
(2. sor - 1. sor)

Kelt:

P.H.

…………………………………………………………………………………

² Az adott munkaid -beosztásban foglalkoztatott személyek által ledolgozott munkanapok összege, az általuk igénybe vett munkaszüneti napok összege,
valamint az általuk igénybe vett, a Munka Törvénykönyve 131-132. §-a szerinti szabadságok összege.

az intézmény neve

Fejleszt  foglalkoztatás

Jo
g

sz
er

en
já

ró
 

tá
m

o
g

at
ás

Elszámolási id szak: …..… év …. hó…..nap — …..… év …. hó…..nap

az intézmény vezet jének aláírása

……………………………………………………..

……………………………………………………..

¹ Az adott munkaid -beosztásban foglalkoztatott összes személy által ledolgozott munkanapok összege.

Összes
támogatás

(Ft)

Intézményi elszámolási adatlap

Munka-rehabilitáció

a fenntartó képviseletében aláírásra jogosult személy"

…………………………………………………………………………



8. számú melléklet a 371/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„6/B. számú melléklet a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez
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Sor-
szám

Megnevezés
  Támogatott 

napok száma¹
 Támogatás 
(Ft/f /nap)

Támogatási
összeg

 (Ft)

Támogatott
napok száma²

 Támogatás 
(Ft/f /nap)

Támogatási
összeg

(Ft)

a b c d e (c*d) f g h (f*g) i (e+h)

1. Folyósított támogatás

4 órás foglalkoztatás

5 órás foglalkoztatás

6 órás foglalkoztatás

7 órás foglalkoztatás

8 órás foglalkoztatás

2. Összesen:

3.
Visszafizetend  támogatás
(1. sor - 2. sor)

4.
Pótlólag igényelhet támogatás
(2. sor - 1. sor)

Kelt:

P.H.

……………………………………………………..

¹ Az adott munkaid -beosztásban foglalkoztatott összes személy által ledolgozott munkanapok összege.

Összes
támogatás

(Ft)

Fenntartói elszámolási adatlap

Munka-rehabilitáció

a fenntartó képviseletében aláírásra jogosult személy"

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

² Az adott munkaid -beosztásban foglalkoztatott személyek által ledolgozott munkanapok összege, az általuk igénybe vett munkaszüneti napok összege,
valamint az általuk igénybe vett, a Munka Törvénykönyve 131-132. §-a szerinti szabadságok összege.

a fenntartó neve

Fejleszt  foglalkoztatás

Jo
g

sz
er

en
já

ró
 t

ám
o

g
at

ás

Elszámolási id szak: …..… év …. hó…..nap — …..… év …. hó…..nap



A Kormány
372/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a felsõoktatás területét érintõ egyes
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdés b) pont-
jában foglalt feladatkörében eljárva, a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban fel-
sõoktatási törvény) 153. §-ának (1) bekezdés 3., 5., 7.,
8., 10., 11., 14., 15. és 20. pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, figyelembe véve a 129. § (5)–(6) bekezdé-
seiben foglaltakat – a 13–15. § tekintetében a Magyar
Rektori Konferencia, a 28. § tekintetében a Magyar Fel-
sõoktatási Akkreditációs Bizottság egyetértésével – a
következõket rendeli el:

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. §

(1) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006.
(IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VHR.) 2. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kollégium, valamint a diákotthon (a továbbiak-
ban együtt: diákotthon) mûködésének minimális (kötele-
zõ) feltételeit e rendelet 2. számú melléklete határozza
meg.”

(2) A VHR. 2. § (4) bekezdés helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A felsõoktatási intézmény maximális hallgatói lét-
száma meghatározásának szabályait e rendelet 4. számú
melléklete állapítja meg.”

2. §

A VHR. 3. § (1)–(2) bekezdés helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A felsõoktatási intézmény – beleértve a szakközép-
iskolában megállapodás alapján történõ indítást – az Or-
szágos Képzési Jegyzékben szereplõ felsõfokú szakképzés
indításáról, a szakképesítésért felelõs miniszter által ki-
adott szakmai és vizsgakövetelmények alapján kidolgo-
zott intézményi szakképzési program jóváhagyásáról a fel-
sõoktatási törvény 27. §-a (6) bekezdése a) pontjában,
31. §-a (2) bekezdésének c) pontjában és a 32. §-a
(1)–(2) bekezdésében meghatározott rendelkezései figye-
lembevételével dönt.”

(2) A felsõfokú szakképzés indításának feltétele – bele-
értve a felsõoktatási törvény 32. § (4) bekezdése alapján a
szakközépiskolával kötött megállapodás szerint szervezett
felsõfokú szakképzést is –, hogy a felsõoktatási intézmény
a felsõfokú szakképzésnek – a 6. számú mellékletben meg-
határozottak szerint – megfelelõ képzési területen legalább
alapképzést folytasson, rendelkezzen a szakmai és vizsga-
követelményeknek megfelelõ, a szakképesítéséért felelõs
miniszter által ajánlott szakképzési program figyelembe-
vételével készült szakképzési programmal, a szakmai és
vizsgakövetelményekben elõírt eszközjegyzékkel, vala-
mint az elméleti ismeretek átadásához és a gyakorlati kép-
zés oktatásához megfelelõ szervezeti, tárgyi és személyi
feltételekkel, továbbá a felsõoktatási intézmény az adott
szakmacsoportban jogosult legyen felsõfokú szakképzést
folytatni.”

3. §

(1) A VHR. 3. § (3) bekezdés felvezetõ mondata helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„A felsõfokú szakképzés indítására vonatkozó doku-
mentáció tartalmazza”

(2) A VHR. 3. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A felsõfokú szakképzés indítására vonatkozó dokumen-
táció tartalmazza]

„g) a felsõoktatási intézményben a felsõfokú szakkép-
zésért felelõs szakmai vezetõ nevét, oktatói azonosítóját,
munkakörét, továbbá amennyiben a képzést szakközépis-
kola indítja, a felsõfokú szakképzés szakközépiskolai
szakmai irányítójának nevét, alkalmazotti azonosítóját,”

(3) A VHR. 3. § (3) bekezdés m) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A felsõfokú szakképzés indítására vonatkozó dokumen-
táció tartalmazza]

„m) a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
(a továbbiakban: szakképzési törvény) szerint létrejött ta-
nulói, hallgatói szerzõdésekre vonatkozó megállapodást.”

4. §

A VHR. 3. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A felsõfokú szakképzés a felsõoktatási intézmény kép-
zési programjának részét képezõ szakképzési program sze-
rint folyik, amelynek kötelezõ elemei:]

„b) a felsõoktatási intézmény által indított azon alap-
képzési szakok megnevezése, amelyeken – a (2) bekezdés
szerint meghatározottak szerinti szakirányú továbbtanulás
esetén – kredit beszámítható, illetve krediteket feltétel nél-
kül be kell számítani,”
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5. §

A VHR. 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[(1) Felsõfokú szakképzés szakközépiskolában – a fel-
sõoktatási intézmény, a szakközépiskola fenntartója és a
szakközépiskola között létrejött együttmûködési megál-
lapodás alapján – a szenátus által elfogadott szakképzé-
si program szerint folytatható. A megállapodás tartal-
mazza:]

„f) a felsõoktatási intézményben – a 3. § (4) bekezdés
b) pontja szerint – az alapképzésben kreditértékként figye-
lembe vehetõ, illetve figyelembe vett ismeretköröket,”

6. §

A VHR. 5. § (2) bekezdés helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság a
felsõoktatási törvény 110. §-ának (1) bekezdése c) pontja
szerinti eljárás során a vizsgálatot a szakképzési program
szakmai és vizsgakövetelményeknek való megfelelése, a
szakképzési program megvalósulása tekintetében is le-
folytatja, beleértve a szakközépiskolával folytatott együtt-
mûködést, a szakképzésre vonatkozó követelményekre fi-
gyelemmel.”

7. §

(1) A VHR. 6. §-át megelõzõ cím helyébe a következõ
rendelkezés lép:

,,Az adattovábbítás eljárási kérdései a felsõoktatási in-
formációs rendszerben, a kötelezõen használt nyomtatvá-
nyok tartalmi és formai követelményei [az Ftv. 35. §-ának
(11) bekezdéséhez]”.

(2) A VHR. 6–9. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„6. § (1) A felsõoktatási információs rendszer (a továb-
biakban: FIR) a felsõoktatási törvény 2. számú mellékleté-
ben meghatározott személyes adatokat, valamint e rende-
let 7. számú mellékletében meghatározott adatokat tartal-
mazza.

(2) A FIR-be adatot közöl
a) a felsõoktatási intézménytörzs tekintetében a Hiva-

tal;
b) az alkalmazotti személyi törzs tekintetében a felsõ-

oktatási intézmény;
c) a hallgatói, doktorjelölti személyi törzs tekintetében

a felsõoktatási intézmény;
d) a 7. számú mellékletben meghatározott további ada-

tok esetében az ugyanott meghatározott szerv, személy.
(3) A FIR-t elektronikus nyilvántartásban kell kezelni,

melyet az Oktatási Hivatal mûködtet. Az elektronikus
nyilvántartás kezeléséhez szükséges informatikai háttér

biztosítását, valamint a FIR-rel kapcsolatos adatkezelés te-
kintetében a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
szerinti, adatfeldolgozói feladatot az Oktatási Hivatal – az
Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság be-
vonásával – látja el. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató
Közhasznú Társaság jogosult a feladatellátással összefüg-
gésben felmerült, szükséges és igazolt költségeinek szám-
la ellenében történõ megtérítésére. Az igazolt költségtérí-
tés kifizetésérõl az Oktatási Hivatal gondoskodik.

(4) A FIR részére történõ elektronikus adatközlés hite-
lesítése közigazgatási célra alkalmas elektronikus aláírás-
sal vagy a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer
üzemeltetõjével kötött megállapodás alapján az Ügyfélka-
pu által biztosított rendszerben történhet.

(5) A felsõoktatási intézmény rektora, illetve a diákott-
hon vezetõje kijelöli azt a személyt, aki a FIR kérdésében a
Hivatallal tartja a kapcsolatot. A kijelölt kapcsolattartók
adatait a Hivatal részére továbbítani kell, aki ezeket – a
(4) bekezdés szerinti hitelesítés ellenõrzése érdeké-
ben – nyilvántartja.

7. § (1) A FIR mûködtetéséhez szükséges informatikai
rendszert úgy kell megtervezni és mûködtetni, hogy

a) a FIR, illetve alrendszerei kapcsolódni tudjanak más
információs rendszerekhez;

b) a FIR útján a felsõoktatási intézményekkel, a képzé-
si rendszerükkel és oktatási tevékenységükkel összefüggõ
és a FIR-ben tárolt egyéb adatok, információk elektroni-
kus formában hozzáférhetõek legyenek a felsõoktatási in-
tézmények és fenntartóik, a felsõoktatás mûködésében ér-
dekelt szervezetek, a felsõoktatás irányításában közremû-
ködõk, az oktatók, a hallgatók, a felsõoktatásba jelentke-
zõk, a szakmai és érdek-képviseleti szervezetek vala-
mint – személyes adatok esetén – az érintettek részére;

c) a FIR a Hivatal által meghatározott szakmai specifi-
káció szerint biztosítsa

ca) a FIR-rel kapcsolatos hatósági feladatok ellátásá-
nak lehetõségét;

cb) a diákigazolványok kiadásával kapcsolatos felada-
tok ellátásának lehetõségét;

cc) a felsõoktatási statisztikai adatközlési feladatok el-
látásának lehetõségét.

(2) A FIR mûködésével összefüggésben, a Hivatal ható-
sági feladataihoz kapcsolódóan – saját szolgáltatásaival és
a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer igénybevé-
telével – biztosítani kell

a) a felsõoktatási intézmények számára azokat a köve-
telmény-meghatározásokat (specifikációkat), amelyek
alapján a felsõoktatási intézmények fel tudják készíteni az
általuk üzemeltetett nyilvántartó rendszereket az adatszol-
gáltatásra;

b) a jelen rendeletben meghatározott adatok szolgálta-
tásához és az adatszolgáltatás hitelesítéséhez szükséges
technikai feltételeket;

c) együttmûködve a Központi Elektronikus Szolgáltató
Rendszerrel az e rendeletben meghatározott nyilatkozatok
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elektronikus kitöltéséhez és kinyomtatásához szükséges
programokat;

d) a FIR létrejöttéhez, mûködéséhez szükséges in-
fo-kommunikációs rendszerek, programok fejlesztését,
üzemeltetését;

e) a FIR mûködésével kapcsolatos tájékoztatás meg-
szervezését, tájékoztató kiadványok elkészítését és megje-
lentetését, telefonos és egyéb ügyfélszolgálat fenntartását;

f) a FIR mûködéséhez szükséges adatrögzítési felada-
tok ellátását;

g) a FIR-ben kezelt közérdekû, illetõleg közérdekbõl
nyilvános adatok nyilvánosságát, valamint – ügyfélszolgá-
latán és honlapján – a személyes adatokba való betekin-
tést, az érintettek jogainak érvényesítését, a felsõoktatási
intézmények és fenntartóik, a felsõoktatás mûködésében
érdekelt szervezetek, a felsõoktatás irányításában közre-
mûködõk, az oktatók, a hallgatók, a felsõoktatásba jelent-
kezõk, a szakmai és érdekképviseleti szervezetek, és
egyéb jogosultak, valamint – személyes adatok esetén – az
érintettek elektronikus és egyéb módon történõ tájékozta-
tását.

8. § (1) A FIR mûködtetéséhez szükséges informatikai
rendszer keretében biztosítani kell, hogy

a) a felsõoktatási intézmények eleget tehessenek az
elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi
XC. törvény szerinti közzétételi kötelezettségeiknek;

b) a doktori fokozatot szerzett személy a doktori érte-
kezését – kérésére és az adott felsõoktatási intézmény
egyetértõ nyilatkozatával – térítésmentesen az interneten
nyilvánosságra hozza.

9. § (1) A hatályos mûködési engedéllyel rendelkezõ
felsõoktatási intézmény, illetve diákotthon részére, legké-
sõbb a mûködési engedély hatálybalépésével egyidejûleg
egyedi – e rendelet 8. számú mellékletében leírt módon
képzett – intézményi azonosítót kell kiadni.

(2) A felsõoktatási intézmény, illetve a diákotthon ok-
iratain, szerzõdésein, pályázatain, továbbá e rendeletben
vagy más jogszabályban meghatározott esetben hivatalos
iratain köteles feltüntetni az intézményi azonosítót. Az
azonosító hiányában az irat érvénytelen.

(3) A felsõoktatási intézmény a 6. § (5) bekezdés szerin-
ti meghatalmazásoknak a Hivatalhoz történõ benyújtásá-
val teljesíti a felsõoktatási törvény 35. §-ának (2) bekezdé-
sében meghatározott bejelentkezési kötelezettségét.”

8. §

(1) A VHR. 12–13. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„12. § (1) A felsõoktatási intézmény a hallgatói jogvi-
szony létrejöttétõl számított tizenöt napon belül köteles
bejelenteni a hallgató személyes adatait és a hallgatói jog-
viszony létrejöttének tényét a FIR felé.

(2) A felsõoktatási intézmény a hallgatónak a FIR-ben
nyilvántartott személyes adataiban bekövetkezett válto-

zást a saját nyilvántartásában történt átvezetést követõ ti-
zenöt napon belül köteles bejelenteni.

(3) A hallgatói jogviszony megszûnésének tényét az in-
tézmény vezetõje a megszûnést követõ tizenöt napon belül
továbbítja a FIR felé. Amennyiben a hallgató újabb hallga-
tói jogviszonyt nem létesít, a felsõoktatási törvényben sza-
bályozott határidõvel a hallgató adatait törölni kell a
FIR-bõl.

(4) A felsõoktatási intézmény az oktatói, kutatói, illetve
tanári munkakörben foglalkoztatottakat (a továbbiakban:
oktatók) a jogviszony létrejöttét követõ tizenöt napon be-
lül köteles a FIR-be bejelenteni.

(5) A felsõoktatási intézmény az oktatónak a FIR-ben
nyilvántartott személyes adataiban bekövetkezett válto-
zást a saját nyilvántartásában történt átvezetést követõ ti-
zenöt napon belül köteles bejelenteni.

(6) Amennyiben az oktató foglalkoztatása megszûnik, a
munkáltató a jogviszony megszûnését a megszûnést köve-
tõ tizenöt napon belül jelenti a FIR felé. Amennyiben az
oktató másik felsõoktatási intézménnyel jogviszonyt nem
létesít, a rá vonatkozó adatokat a felsõoktatási törvényben
szabályozott határidõvel törölni kell a FIR-bõl.

(7) A felsõoktatási intézmény a felsõfokú bizonyítvá-
nyok, alap- és mesterképzési, valamint szakirányú tovább-
képzési oklevelek és doktori fokozatok adatait, legkésõbb
azok kiadásától számított 30 napon belül megküldi a FIR
részére.

13. § A felsõoktatási intézmény a kollégiumi tagsági
jogviszonnyal rendelkezõ hallgatók adatairól, azok válto-
zásáról a jogviszony létrejötte, megszûnése, illetve e hall-
gatók adataiban bekövetkezett változásokat követõ tizenöt
napon belül tájékoztatást ad a FIR felé.”

(2) A VHR. 14. § (1)–(2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„14. § (1) A Hivatal félévente – szeptember 30-ig, illet-
ve február 28-ig – tájékoztatja a felsõoktatási intézménye-
ket a hallgatóik által igénybe vett államilag támogatott fél-
évek számáról. Az ebben bekövetkezett változásról a FIR
üzemeltetõje a változást eredményezõ adatközlést követõ
5 munkanapon belül tájékoztatja az érintett felsõoktatási
intézményt. A felsõoktatási intézmény – szükség ese-
tén – intézkedik a hallgató átsorolásáról.

(2) A felsõoktatási intézmény a felsõoktatási törvény
34. §-ának (6) bekezdése alapján mûködtetett pályaköve-
tési rendszer statisztikai adatait az oktatási és kulturális
miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott
körben továbbítja a FIR felé.”

(3) A VHR. 14. §-a kiegészül a következõ (3)–(6) be-
kezdéssel:

„(3) A felsõoktatási intézmények részére megküldött ál-
landó diákigazolványok, ideiglenes diákigazol-
vány-nyomtatványok, valamint a 15/A. § (1) bekezdés c),
g), o)–r) pont szerinti iratok formanyomtatványai a 7. szá-
mú mellékletben meghatározott adatait az elõállító a felsõ-
oktatási intézmény felé történõ továbbítást követõ 5 mun-
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kanapon belül bejelenti a Hivatal felé, amely a közölt ada-
tokat nyilvántartásba veszi.

(4) A felsõoktatási intézmények a (3) bekezdésben meg-
határozott nyomtatványok átvételét, illetve az átvétel
visszaigazolását követõ 15 munkanapon belül bejelenti a
7. számú mellékletben meghatározott adatokat a Hivatal
felé, amely a közölt adatokat nyilvántartásba veszi.

(5) A felsõoktatási intézmények a (3) bekezdésben meg-
határozott nyomtatványok felhasználásáról (kiállításáról,
átadásáról, rontásáról, megsemmisítésérõl) a felhasználást
követõ 15 munkanapon belül bejelenti a 7. számú mellék-
letben meghatározott adatokat a Hivatal felé, amely a kö-
zölt adatokat nyilvántartásba veszi. Az oklevél, oklevél-
melléklet esetében az adatközlés a 12. § (7) bekezdés sze-
rinti adatközléssel együttesen is teljesíthetõ.

(6) A felsõoktatási intézmény az elveszett, ellopott,
megsemmisült oklevél, oklevélmelléklet, leckekönyv for-
manyomtatványokról a tudomására jutástól számított
15 munkanapon belül bejelenti a 7. számú mellékletben
meghatározott adatokat a Hivatal felé, amely a közölt ada-
tokat nyilvántartásba veszi.”

9. §

A VHR. 15. § (3) bekezdés helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A Hivatal a Minisztérium hivatalos lapjában az el-
veszett vagy megsemmisült üres oklevél-nyomtatvány,
oklevélmelléklet-nyomtatvány érvénytelenségérõl szóló
közlemény közzétételét kezdeményezi.”

10. §

A VHR. a 15. §-t követõen a következõ alcímmel és
–15/N. §-sal egészül ki:

„Kötelezõen használt nyomtatványok

15/A. § (1) A felsõoktatási intézmények által kötelezõ-
en használt nyomtatványok:

a) törzslap;
b) doktorjelölti törzslap;
c) leckekönyv;
d) beiratkozási lap;
e) doktorjelölti regisztrációs lap;
f) adatbejelentõ lap;
g) jogviszony igazolás;
i) záróvizsga-jegyzõkönyv;
j) doktori szigorlati jegyzõkönyv;
k) doktori védési jegyzõkönyv;
l) vizsgalap;
m) átadókönyvek
ma) az oklevél-, illetve bizonyítvány-átadókönyv;
mb) az oklevélmelléklet-, illetve bizonyítvány-kiegé-

szítés átadókönyv;

mc) a leckekönyv-átadókönyv;
n) felsõoktatási törvény 84. § (5) bekezdése szerinti ok-

tatói, kutatói, tanári nyilatkozat;
o) a felsõoktatási törvény 62. § (7) bekezdése szerinti

igazolás;
p) az oklevél kiállításáról szóló igazolás;
q) oklevél;
r) oklevélmelléklet;
s) kreditigazolás;
t) a hallgatói adatkezelési nyilatkozat.
(2) Az (1) bekezdés d) és f) pontjában, valamint az

m) pont alpontjaiban meghatározott formanyomtatványok
összevonhatók.

(3) Az (1) bekezdés g), n)–t) pont szerinti formanyom-
tatványok magyar nyelvû szövegét a 10. számú melléklet
tartalmazza.

15/B. § (1) A törzslap a hallgató személyes és tanulmá-
nyi adatainak nyilvántartására szolgál.

(2) A törzslapon fel kell tüntetni a felsõoktatási intéz-
mény nevét, intézményi azonosítóját, címét, a hallgató ne-
vét és hallgatói azonosítóját.

(3) A törzslap sorszámozásáról a felsõoktatási intéz-
mény szabadon dönt azzal, hogy a törzslapok egyedi sor-
számozását biztosítani kell.

(4) A törzslap minden lapján fel kell tüntetni a felsõok-
tatási intézmény nevét és intézményi azonosítóját, a hall-
gató nevét és hallgatói azonosítóját, a törzskönyvi számot
és az oldalszámot. Az oldalszámozás egyesével növekvõ
számozás, a kiállítás sorrendjében. A törzslap elsõ lapja a
törzslap részét képezõ oldalak sorszámát és funkcióját
összesítõ felsorolás.

(5) Egy felsõoktatási intézményben ugyanarról a sze-
mélyrõl hallgatói jogviszonya fennállása alatt egy törzslap
vezethetõ. A hallgatói jogviszony megszûnése után, újabb
jogviszony létesítésekor új törzslapot kell nyitni. A felsõ-
oktatási intézmény folytathatja az eredeti törzslapot,
amennyiben a hallgató jogviszonya egy éven belül szûnt
meg.

(6) A törzslapon fel kell tüntetni – a teljes képzési idõre
kiterjedõen – a hallgató tanulmányi értékelésének adatait,
továbbá a hallgató számára jogokat és kötelezettségeket
megállapító rendelkezések alapján hozott döntéseket és
határozatokat.

(7) A törzslap részei:
a) a hallgató felsõoktatási törvény szerint nyilvántar-

tandó személyes adatai, a hallgató részére kiadott lecke-
könyv-nyomtatvány sorszáma, a részére kiadott diák-
igazolvány-nyomtatvány sorszáma;

b) a hallgatói jogviszony létesítésével és a bejelentke-
zéssel, a hallgatói jogviszony szüneteltetésével, a vendég-
hallgatói, a további (párhuzamos) hallgatói jogviszonnyal,
az átvétellel és a hallgatói jogviszony megszûnésével kap-
csolatos adatok;

c) a hallgató képzéseinek adatai (szak megnevezése, fi-
nanszírozási forma, munkarend);

d) az államilag támogatott félévek nyilvántartása;
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e) a kreditnyilvántartásra épülõen a tanulmányi köve-
telmények teljesítésének, a vizsgák, a szakmai gyakorlat, a
szakdolgozat vagy diplomamunka, a végbizonyítvány
adatai és a záróvizsga adatai;

f) a fegyelmi és kártérítési adatok;
g) a fogyatékossággal kapcsolatos adatok, feltüntetve a

szakvéleményt kiállító szakértõ, bizottság neve, címe, a
szakvélemény kelte;

h) a hallgatói jogok és kötelezettségek tárgyában ho-
zott határozatok;

i) a nyelvi követelményekre és azok teljesítésére vonat-
kozó adatok.

(8) A teljes egészében idegen nyelven vagy a nemzeti és
etnikai kisebbség nyelvén folyó oktatásban a törzslapot
magyar nyelven és az oktatás nyelvén is vezetni kell.

(9) A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett – a
rendelkezésre álló iratok és adatok alapján – póttörzslapot
kell kiállítani.

(10) Elektronikus ügyintézés esetén a törzslap részeit a
következõ rend szerint kell kinyomtatni és személyi irat-
gyûjtõben elhelyezni:

a) személyes adatok esetében a hallgatói jogviszony
létrejöttekor és megszûnésekor;

b) hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó adatok eseté-
ben a hallgatói jogviszony megszûnésekor;

c) államilag támogatott félévek nyilvántartása részt a
hallgatói jogviszony megszûnésekor;

d) tanulmányi követelmények teljesítése esetén a tanul-
mányi idõszak lezárását követõen;

e) fegyelmi és kártérítési adatok esetében a hallgatói
jogviszony megszûnésekor;

f) fogyatékossági adatok esetében a hallgatói jogvi-
szony megszûnésekor;

g) a hallgatói jogok és kötelezettségek alapján hozott
határozatok esetében a hallgatói jogviszony megszûnése-
kor.

(11) A vendéghallgatói jogviszonyban a hallgatóról a
fogadó felsõoktatási intézmény a törzslapot azzal az elté-
réssel vezeti, hogy a törzslapon csak a következõ adatokat
kell feltüntetni:

a) a hallgató felsõoktatási törvény szerint nyilvántar-
tandó személyes adatai, törzskönyvi száma;

b) a vendéghallgatói jogviszony létesítésével és a beje-
lentkezéssel, megszûnésével kapcsolatos adatok;

c) a hallgató hallgatói jogviszonyával érintett felsõok-
tatási intézmény neve, címe, intézményi azonosítója, otta-
ni törzskönyvi száma;

d) a kreditnyilvántartásra épülõen a tanulmányi köve-
telmények teljesítésének, a vizsgák adatai;

e) fegyelmi és kártérítési adatok;
f) fogyatékossággal kapcsolatos adatok, feltüntetve a

szakvéleményt kiállító szakértõ, bizottság nevét, címét, a
szakvélemény keltét;

g) a hallgatói jogok és kötelezettségek alapján hozott
határozatok.

15/C. § (1) A felsõoktatási intézmény a doktorjelölti
jogviszony létesítésekor a doktorjelöltrõl doktorjelölti
törzslapot állít ki.

(2) A doktorjelölti törzslapon fel kell tüntetni a felsõok-
tatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját, címét, a
hallgató nevét és hallgatói azonosítóját.

(3) A doktorjelölti törzslap sorszámozásáról a felsõok-
tatási intézmény szabadon dönt azzal, hogy a doktorjelölti
törzslapok egyedi – a törzslapoktól is eltérõ – sorszámozá-
sát biztosítani kell.

(4) A törzslap minden lapján fel kell tüntetni a felsõok-
tatási intézmény nevét és intézményi azonosítóját, a hall-
gató nevét és hallgatói azonosítóját, a törzskönyvi számot
és az oldalszámot. Az oldalszámozás egyesével növekvõ
számozás, a kiállítás sorrendjében. A törzslap elsõ lapja a
törzslap részét képezõ oldalak sorszámát és funkcióját
összesítõ felsorolás.

(5) A felsõoktatási intézményben ugyanarról a személy-
rõl doktorjelölti jogviszonya fennállása alatt annyi doktori
törzslapot kell vezetni, ahány doktori fokozat megszerzé-
sére elfogadták jelentkezését.

(6) A doktorjelölti törzslapon fel kell tüntetni a doktori
eljárás adatait, továbbá a doktorjelöltre jogokat és kötele-
zettségeket megállapító rendelkezések alapján hozott dön-
téseket és határozatokat.

(7) A doktorjelölti törzslap részei:
a) a doktorjelölt felsõoktatási törvény szerint nyilván-

tartandó személyes adatai;
b) a doktorjelölti jogviszony létesítésével és megszûné-

sével kapcsolatos adatok;
c) a doktorjelölt doktori képzéseinek adatai (egyéni

vagy szervezett képzés, ez utóbbi esetében: intézmény,
program megnevezése, intézmény intézményi azonosítója,
abszolutórium adatai, finanszírozási forma, munkarend);

d) a doktori fokozat megszerzésének feltételei teljesíté-
sére vonatkozó adatok;

e) fegyelmi és kártérítési adatok;
f) fogyatékossággal kapcsolatos adatok, feltüntetve a

szakvéleményt kiállító szakértõ, bizottság nevét, címét, a
szakvélemény keltét;

g) a doktorjelölti jogok és kötelezettségek tárgyában
hozott határozatok.

(8) A teljes egészében idegen nyelven vagy a nemzeti és
etnikai kisebbség nyelvén folyó eljárásban a törzslapot
magyar nyelven és az eljárás nyelvén is vezetni kell.

(9) Elektronikus nyilvántartás esetén a doktorjelölti
adatlap részeit a következõ rend szerint kell kinyomtatni és
személyi iratgyûjtõben elhelyezni:

a) személyes adatok esetében a doktorjelölti jogvi-
szony létrejöttekor és megszûnésekor,

b) a többi rész esetében a doktorjelölti jogviszony meg-
szûnésekor.

15/D. § (1) A felsõoktatási intézmény által alkalmazott
leckekönyv lehet

a) nyomdai úton elõállított, lapjaiban sorszámozott,
szétválaszthatatlanul összefûzött formanyomtatvány;
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b) elektronikus okirat;
c) a felsõoktatási intézmény elektronikus ügyintézési

rendszerébõl kinyomtatott, a szervezeti és mûködési sza-
bályzatban meghatározott rend szerint hitelesített és szét-
választhatatlanul összetûzött okirat.

(2) A leckekönyv tartalmazza:
a) a hallgató személyazonosító adatait (név, születési

név, születési hely és idõ, anyja születési neve);
b) a felsõoktatási intézmény nevét, székhelyét, intéz-

ményi azonosítóját,
c) a hallgatói jogviszony adatait, törzskönyvi számát;
d) a hallgató képzésének adatait,
e) a képzési idõszaknak megfelelõ bontásban a tanul-

mányok során felvett tantárgyakat, (tantervi egységeket),
hozzárendelt kreditértékeket, értékelések adatait;

f) a végbizonyítvány (abszolutórium) igazolását;
g) a szakdolgozat vagy diplomamunka adatait, illetve

teljesítésének igazolását;
h) a nyelvvizsga adatait;
i) a záróvizsga, illetve szakmai vizsga részeit, eredmé-

nyét;
j) az oklevél, illetve bizonyítvány minõsítését;
k) a hallgató tanulmányait befolyásoló határozatokat;
l) más felsõoktatási intézményekben folytatott tanul-

mányok igazolását;
m) korábbi tanulmányok alapján beszámított tanulmá-

nyok igazolását;
n) az okirat egyedi sorszámát.
(3) Az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben
a) egy felsõoktatási intézményben ugyanarról a sze-

mélyrõl a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt – a kü-
lönbözõ képzési szinten egyidejûleg folytatott tanulmá-
nyok kivételével – egy leckekönyvet kell vezetni;

b) a leckekönyvnek a hallgató személyes adatait tartal-
mazó részét a felsõoktatási intézmény szervezeti és mûkö-
dési szabályzatában meghatározott módon kell kitölteni,
illetve hitelesíteni;

c) a felsõoktatási intézmény rektora vagy a szervezeti
és mûködési szabályzatban meghatározott vezetõ a lecke-
könyvben a hallgató felvételét és beiratkozását aláírásával
igazolja.

d) a bejelentkezett hallgató tantárgyainak (tantervi egy-
ségeinek) adatait és felvételét, valamint az oktató, tanár
nevét a felsõoktatási intézmény szervezeti és mûködési
szabályzatában meghatározott módon kell bejegyezni a
leckekönyvbe, a bejegyzés hitelességét a tanulmányi hiva-
tal igazolja;

e) a tantárgy, tantervi egység követelményeinek teljesí-
tését az oktató, tanár, illetve akadályoztatása esetén az in-
tézmény szervezeti és mûködési szabályzatában meghatá-
rozott más személy saját kezû aláírásával igazolja;

f) a tanulmányi idõszak lezárását követõen a hallgató
által felvett és megszerzett kreditek számát, a kreditinde-
xet, a tanulmányi átlagot a leckekönyvben fel kell tüntetni;
az adatokat a felsõoktatási intézmény vezetõje vagy a szer-

vezeti és mûködési szabályzatban meghatározott vezetõ
igazolja;

g) javítást a leckekönyvben csak az végezhet, aki a
javítandó bejegyzés megtételére jogosult; a javítást az
arra jogosult személy aláírásával és keltezéssel köteles
igazolni.

(4) A felsõoktatási intézmény az (1) bekezdés b) és
c) pontja szerinti leckekönyvet az alábbi feltételek együt-
tes fennállása esetén alkalmazhatja:

a) szóbeli számonkérés esetén a hallgató a számonké-
rés értékelésének megállapításakor, egyéb esetben az in-
tézmény szervezeti és mûködési szabályzatában meghatá-
rozott idõpontban írásbeli (papír alapú) értesítést kap az
eredményrõl;

b) a hallgató a tárgyfelvételrõl az intézmény szervezeti
és mûködési szabályzatában meghatározott idõpontban
írásbeli (papír alapú) vagy elektronikus levélértesítést kap
az általa felvett tárgyakról;

c) az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában
szabályozott annak módja, hogy a hallgató a tanulmányi
idõszak lezárulta után legalább 14 napon belül kifogással
élhet a nyilvántartásban szereplõ értékelésre vonatkozó
adattal szemben;

d) az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában
szabályozott annak módja, hogy a hallgató a tárgyfelvételi
idõszak lezárulta után legalább 5 napon belül kifogással
élhet a nyilvántartásban szereplõ értékelésre vonatkozó
adattal szemben;

e) a c)–d) pont szerinti kifogás kivizsgálásának és eset-
leges javításának módja a szervezeti és mûködési szabály-
zatban rendezett.

(5) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti leckekönyv alkal-
mazása esetén

a) a kinyomtatott okiratnak tartalmaznia kell a felsõok-
tatási intézményben a hallgató egyazon képzési szinten
folytatott valamennyi tanulmányának adatát;

b) a tanulmányi idõszak lezárását követõen a hallgató
által a felvett és megszerzett kreditek számát, a kreditinde-
xet, a tanulmányi átlagot az elektronikus ügyintézõ rend-
szerben rögzíteni kell;

c) a szervezeti és mûködési szabályzatban szabályozni
kell az elektronikus ügyintézõ rendszerhez való hozzáfé-
résnek, a bejegyzések rögzítésének szabályait;

d) a hallgató félévente egy alkalommal jogosult ingye-
nesen kivonatot kapni a leckekönyvrõl.

(6) Ha a hallgató tanulmányait átvétellel más felsõokta-
tási intézményben folytatja, az elbocsátó felsõoktatási in-
tézmény a hallgatói jogviszony megszûnésének idõpontját
a leckekönyvbe bejegyzi és a leckekönyvet – a hallgatói
jogviszony megszûnését követõ tizenöt napon belül – hi-
vatalból átteszi az átvevõ felsõoktatási intézményhez.

(7) A tanulmányok folytatásától történõ eltiltást, a felsõ-
oktatási intézménybõl való kizárást vagy a tanulmányok
sikertelen befejezését a tanulmányi és vizsgaszabályzat
megfelelõ rendelkezésére hivatkozva a leckekönyvbe be
kell vezetni.
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(8) A hallgató részére hallgatói jogviszonyának meg-
szûnésekor – a (6) bekezdésben írt eset kivételével – a lec-
kekönyvet ki kell adni. A leckekönyv betelése esetén a
hallgató részére újabb leckekönyvet kell kiadni úgy, hogy
azt az eredeti leckekönyvhöz szétválaszthatatlanul hozzá
kell fûzni, és a leckekönyvekben a hozzájuk rögzített lec-
kekönyvek sorszámát fel kell tüntetni.

(9) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti leckekönyv esetén
a Hivatal által kibocsátott vagy a Hivatal által erre irányuló
kérelem alapján jóváhagyott nyomtatványt lehet alkalmaz-
ni. Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti leckekönyv ese-
tén a Hivatal által – erre irányuló kérelem és a tartalmi ele-
mek alapján, hatósági eljárás keretében – jóváhagyott
nyomtatási képet és formát kell alkalmazni.

(10) A vendéghallgatónak külön leckekönyvet kiadni
nem lehet. Ez alól kivételt képeznek azok a külföldi felsõ-
oktatási intézményben tanuló hallgatók, akik számá-
ra – erre irányuló írásbeli kérelemre – vendéghallgatói lec-
kekönyv adható ki, amely tartalmazza

a) a hallgató személyazonosító adatait;
b) a hallgatói jogviszony adatait, törzskönyvi számát;
c) a képzési idõszaknak megfelelõ bontásban a tanul-

mányok során felvett tantárgyakat (tantervi egységeket),
hozzárendelt kreditértékeket, értékelési formák adatait;

d) a hallgató tanulmányait befolyásoló határozat hivat-
kozási számát.

15/E. § (1) A beiratkozási lap a beiratkozáskor a hallga-
tói jogviszony létesítésének igazolására szolgáló nyomtat-
vány.

(2) A beiratkozási lap tartalmazza:
a) a hallgató nevét, hallgatói azonosítóját, a hallgató

aláírását, egyéb nyilvántartási alapadatokat;
b) szak, felsõfokú szakképzés, doktori iskola megneve-

zését, munkarendjét;
c) a felsõoktatási intézmény nevét, intézményi azonosí-

tóját;
d) a hallgató nyilatkozatát az intézményi tanulmányi

tájékoztató átvételérõl és megismerésérõl.
(3) A beiratkozási lap mellékletei:
a) a felsõoktatási intézmény és hallgató között létrejött,

a tanulmányok folytatásának feltételeire (is) vonatkozó
képzési szerzõdés egy példánya, mely megfelel a külön
jogszabályban meghatározott felnõttképzési szerzõdés-
nek;

b) a hallgatói adatkezelési nyilatkozat.
(4) Amennyiben a hallgató – jogviszonya fennállása

idején – ugyanazon intézményben újabb szakot vesz fel,
ennek tényét az eredeti beiratkozási lapon kell feltüntetni.

15/F. § (1) A doktorjelölti regisztrációs lap a doktorje-
lölti jogviszony létesítésének igazolására szolgáló nyom-
tatvány.

(2) A doktorjelölti regisztrációs lap tartalmazza a hall-
gató nevét, hallgatói azonosító számát, a doktori téma cí-
mét, a témavezetõ nevét, a hallgató aláírását, a felsõoktatá-
si intézmény nevét, intézményi azonosítóját, egyéb nyil-
vántartási alapadatokat.

(3) A doktorjelölti regisztrációs lap része a doktorjelölt
nyilatkozata az intézmény doktori fokozatszerzés feltéte-
leirõl és folyamatáról szóló tájékoztatója átvételérõl és
megismerésérõl.

15/G. § (1) Az adatbejelentõ lap szolgál a hallgató, dok-
torjelölt számára személyi adataiban bekövetkezett válto-
zások bejelentésére.

(2) Az adatbejelentõ lap tartalmazza:
a) a hallgató, doktorjelölt nevét, azonosítóját;
b) a felsõoktatási intézmény nevét, intézményi azono-

sítóját;
c) a bejelentett adatokat;
d) a hallgató, doktorjelölt aláírását.
(3) A felsõoktatási intézmény elektronikus ügyintézési

rendszer alkalmazása esetén a hallgató, doktorjelölt aláírá-
sától az értesítési adatok (levelezési cím, telefonszám,
e-mail cím) esetében eltekinthet.

15/H. § (1) A jogviszony-igazolás (a továbbiakban e §
tekintetében: igazolás) tanúsítja a hallgató, a doktorjelölt,
illetve a mûvészeti elõkészítésben részt vevõ ezen jogvi-
szonyának fennállását vagy korábbi fennállását.

(2) Az igazolás kiállítható
a) a Hivatal által kibocsátott, nyomdai úton elõállított

nyomtatványon;
b) a felsõoktatási intézmény elektronikus ügyintézõ

rendszere által elõállított nyomtatott formában.
(3) Az igazolás tartalmazza:
a) a felsõoktatási intézmény nevét, címét, intézményi

azonosítóját;
b) a hallgató, doktorjelölt nevét, személyazonosító

alapadatait, hallgatói azonosítóját (ennek hiányában törzs-
könyvi számát);

c) annak tényét, hogy a hallgató jogviszonya az igazo-
láson megjelölt tanulmányi félévben (oktatási idõszakban)
szünetel-e, és ha igen, milyen indok alapján;

d) annak tényét, hogy a hallgató mely szakon, illetve
szakokon, milyen munkarend szerint, államilag támogatott
vagy költségtérítéses formában folytat tanulmányokat;

e) a jogviszony kezdetét és várható végét;
f) az igazolás kiadásának célját;
g) a felsõoktatási intézmény illetékesének aláírását és

bélyegzõlenyomatát.
(4) Az igazolást sorszámmal kell ellátni, amely
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti nyomtatvány eseté-

ben sorfolytonos számozású;
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti kiállítás esetén tar-

talmazza a felsõoktatási intézmény intézményi azonosító-
ját, egy nyolc számjegyû, évenként 1-el indított, egyesével
növekvõ sorszámot és a kiállítás évét.

(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti alkalmazás esetén a
sorszámozás rendjét a felsõoktatási intézmény a Hivatal-
nak bejelenti.

(6) A (2) bekezdés a) pontja szerinti nyomtatványokat
úgy kell nyilvántartani, hogy a gyártás pillanatától kezdve
a kiadásukig folyamatosan nyomon követhetõ legyen fel-
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lelhetõségük és sorsuk; továbbá megsemmisítésüket jegy-
zõkönyvezni kell.

(7) Az igazoláson – amennyiben a jogviszony nem szû-
nik meg félév közben – az elsõ félév esetén a szeptember 1.
és január 31. közötti, a második félév esetén a február 1. és
augusztus 31. közötti idõszakot kell feltüntetni.

(8) A kiállított igazolásokat nyilván kell tartani.
15/I. § (1) A záróvizsga jegyzõkönyv – hallgatón-

ként – a záróvizsga jegyzõkönyvezését szolgáló nyomtat-
vány. A záróvizsga jegyzõkönyv tartalmazza a hallgató
nevét, hallgatói azonosítóját, a záróvizsga idõpontját, ré-
szeinek megnevezését, értékelését, a záróvizsga bizottság
tagjainak nevét, aláírását, a szakdolgozat vagy diploma-
munka címét, a szakdolgozat vagy diplomamunka megvé-
désének idõpontját, a szakdolgozat vagy diplomamunka
témavezetõjének és külsõ bírálójának nevét. A záróvizsga
jegyzõkönyvet a hallgató törzslapjához kell csatolni.

(2) A doktori szigorlati jegyzõkönyv tartalmazza a fel-
sõoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját, a
doktorjelölt nevét, hallgatói azonosítóját, egyetemi vég-
zettségét, a témavezetõ nevét, oktatói azonosítóját, a meg-
szerzendõ fokozat tudományágát, a szigorlaton elhangzott
kérdéseket és a válaszok minõsítését, a szigorlat minõsíté-
sét, a szigorlati bizottság elnökének és tagjainak nevét, ok-
tatói azonosítóját és aláírását.

(3) A doktori védési jegyzõkönyv tartalmazza a felsõok-
tatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját, a doktor-
jelölt nevét, hallgatói azonosítóját, egyetemi végzettségét,
a megszerzendõ fokozat tudományágát, az értekezés, alko-
tás címét, a témavezetõ nevét, oktatói azonosítóját, a nyil-
vános vita idõpontját, helyét és nyelvét, a bíráló bizottság
elnökének és tagjainak nevét, oktatói azonosítóját, aláírá-
sát, a hivatalos bírálók véleményét, a nyilvános vitában
feltett kérdések és az elhangzott felszólalások lényegét, a
vitában részt vevõk nevét, a bírálóbizottság véleményét és
értékelését.

(4) A vizsgalap tartalmazza a tantárgy (tantervi egység)
megnevezését, a vizsga idõpontját, a vizsgáztató oktató
nevét, oktatói azonosítóját és aláírását, a vizsgán részt
vevõ hallgató nevét, hallgatói azonosítóját, a vizsga érté-
kelését. Nem vizsga keretében szerzett érdemjegyekrõl is
vizsgalap állítandó ki.

15/J. § (1) Az oklevél-, bizonyítvány-átadókönyv az ok-
levél, bizonyítvány átadásának igazolására szolgáló
nyomtatvány, amely tartalmazza:

a) a hallgató nevét, hallgatói azonosítóját, törzskönyvi
számát;

b) a felsõoktatási intézmény nevét, intézményi azono-
sítóját;

c) az átadott oklevél, bizonyítvány kiállítására szolgáló
nyomtatvány sorszámát;

d) az átvétel idõpontját, az átvevõ nevét, lakcímét és
aláírását.

(2) Az oklevélmelléklet-, bizonyítvány-kiegészítés át-
adókönyv az oklevélmelléklet, bizonyítvány-kiegészítés

átadásának igazolására szolgáló nyomtatvány, amely tar-
talmazza:

a) a hallgató nevét, hallgatói azonosítóját, törzskönyvi
számát;

b) a felsõoktatási intézmény nevét, intézményi azono-
sítóját;

c) az átadott oklevélmelléklet, bizonyítvány-kiegészí-
tés kiállítására szolgáló nyomtatvány sorszámát;

d) az átvétel idõpontját, az átvevõ nevét, lakcímét és
aláírását.

(3) A leckekönyv-átadókönyv a leckekönyv átadásának
igazolására szolgáló nyomtatvány, amely tartalmazza:

a) a hallgató nevét, hallgatói azonosítóját, törzskönyvi
számát;

b) a felsõoktatási intézmény nevét, intézményi azono-
sítóját;

c) az átadott leckekönyv kiállítására szolgáló nyomtat-
vány sorszámát;

d) az átvétel idõpontját, az átvevõ nevét, lakcímét és
aláírását.

15/K. § A felsõoktatási törvény 62. § (7) bekezdése sze-
rinti igazolást és az oklevél kiállításáról szóló igazolást a
Hivatal által kibocsátott, nyomdai úton elõállított forma-
nyomtatványon kell kiadni, mely egy A4 méretû lapból áll,
amelyen a Magyar Köztársaság címere nyomdai úton fel-
tüntetésre került.

15/L. § (1) Az oklevél-formanyomtatvány a Hivatal ál-
tal kibocsátott nyomtatvány, mely

a) két (az egyik a magyar nyelvû a másik az idegen
nyelvû változat kiállítására szolgáló) A4 méretû lapból áll,
melyeken a Magyar Köztársaság címere nyomdai úton fel-
tüntetésre került, vagy

b) egy A3 méretû lapból áll, melyen a Magyar Köztár-
saság címere nyomdai úton feltüntetésre került.

(2) Az oklevél-formanyomtatványt a felsõoktatási in-
tézmények dossziéban kötelesek kiadni.

15/M. § (1) Az oklevélmelléklet a képesítések és a szak-
mai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi ke-
retérõl (Europass) szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2241/2004/EK határozata (2004. december 15.) szerinti
okirat.

(2) Az oklevélmelléklet formanyomtatványa A4 mére-
tû, mindkét oldalon nyomtatható lapokból és egységes, le-
fûzésre alkalmas dossziéból áll. A formanyomtatvány ki-
bocsátói feladatait a Hivatal látja el.

(3) Az oklevélmelléklet magyar nyelvû formaszövegét
a 10. számú melléklet tartalmazza azzal, hogy a magyar
felsõoktatási rendszerre vonatkozó adatokat tartalmazó
részt évente egy alkalommal a Hivatal határozza meg.

15/N. § (1) A kreditigazolás a hallgató által teljesített ta-
nulmányi követelményekrõl kiadott igazolás, mely tartal-
mazza a tantárgy (tantervi követelmény) tematikájának
olyan leírását, mely lehetõvé teszi a felsõoktatási törvény
58. §-ának (7) bekezdése szerinti döntéshozatalt.

(2) A hallgatói adatkezelési nyilatkozat a nem kötelezõen
kezelt adatok kezeléséhez való hozzájárulásra szolgál.”
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11. §

A VHR. 18. § (5) bekezdés b) pontja a következõ bg) al-
ponttal egészül ki:

[Beszéd- és más fogyatékos (különösen súlyos beszédhi-
ba, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) hallgató esetében:
[...]

b) a diszlexiás – diszgráfiás hallgató]
„bg) ha fogyatékossága miatt nem képes az államilag

elismert „C” típusú nyelvvizsga szóbeli és írásbeli köve-
telményeinek teljesítésére, felmentést kaphat a nyelvvizs-
ga letétele alól,”

12. §

A VHR. 19. § (2) bekezdés helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szakvélemény
kiadására

a) amennyiben a jelentkezõ fogyatékossága már a köz-
oktatási tanulmányai során is fennállt, és erre tekintettel ta-
nulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben ré-
szesült, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény-
ben meghatározott szakértõi és rehabilitációs bizottság,

b) amennyiben a fogyatékosságot késõbb állapították
meg, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi In-
tézet
jogosult.”

13. §

A VHR. 23. § (5) bekezdés helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) Az intézmény az általa ajánlott tantervben – a szak-
irányú továbbképzések kivételével – az egyes félévek kre-
ditértéke – figyelembe véve az intézmény által meghatáro-
zott képzési idõszakot – legfeljebb három kredittel térhet
el felfelé vagy lefelé a harminc kredittõl. Szakirányú to-
vábbképzés esetében az intézmény az általa ajánlott tan-
tervben a szakdolgozat tíznél nem nagyobb kreditértéké-
nek levonása után az egyes félévekre jutó átlagos kreditér-
téktõl legfeljebb tíz százalékkal térhet el.”

14. §

(1) A VHR. 24. § (5) bekezdés a következõ o)–r) ponttal
egészül ki:

[A kreditrendszerû képzésben szabályozni kell]
„o) a felsõoktatási törvény 44/A. §-a szerinti részisme-

retek megszerzése érdekében folytatott képzés meghirde-
tésének és az arra történõ felvétel szabályait,

p) a továbbtanulást vagy áthallgatást megelõzõ elõze-
tes kreditátviteli eljárás szabályait,

q) a felsõfokú szakképzés során elsajátított ismeretek
kötelezõ beszámításának, az o) pont szerinti képzés során
elsajátított ismeretek, valamint a korábbi munkatapaszta-
latok beszámításának módját.”

(2) A VHR. 24. §-a a következõ (6)–(7) bekezdéssel
egészül ki:

„(6) A kreditrendszerû képzés keretében a hallgató rész-
képzése során az intézmény részérõl tett elõzetes nyilatko-
zat a hallgatói teljesítmény elismerésérõl utólagosan nem
vonható vissza. Az elõzetes nyilatkozathoz szükséges a
felsõoktatási törvény 58. §-a (7) bekezdése szerinti bizott-
ság döntése.

(7) A felsõoktatási intézmény kérelemre köteles az elõ-
zetes kreditátviteli eljárást lefolytatni. Az elõzetes kre-
ditátviteli eljárás során a kérelmezõ által teljesített, vala-
mint a kérelem benyújtásakor folyamatban levõ félév vé-
géig várhatóan teljesítendõ tanulmányi követelmények (a
teljesítés feltételéhez kötött) kreditelismerésérõl és egyben
a felvételi feltételekben szereplõ kreditek (teljesítés felté-
teléhez kötött) meglétérõl hoz döntést a kreditátviteli bi-
zottság. A felsõoktatás intézmény a kreditátviteli bizottság
által elismert krediteket a tanulmányok tényleges megkez-
désekor újabb kérelem nélkül elismertnek tekinti.”

15. §

A VHR. 25. § (1) bekezdésének felvezetõ szövege he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A felsõoktatási intézményben folytatott tanulmá-
nyok kreditekben mért teljesítésérõl az intézmény a felsõ-
oktatási törvény 57. §-ának (5) bekezdése alapján nyilván-
tartást vezet, melynek során a felsõoktatási törvény 2. szá-
mú melléklete I/B rész 1. bb) pontja alapján a következõ
adatokat tartja nyilván:”

16. §

(1) A VHR. 36. § (6) bekezdés helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(6) A 2006. január 1-jén államilag elismert felsõoktatá-
si intézmények esetében a 4. számú melléklet elõírásaitól
eltérõen a 2005. október 15-i állapotot rögzítõ statisztikai
adatszolgáltatásban szereplõ hallgatói létszám a maximá-
lis hallgatói létszám. Ezt a létszámot a 4. számú melléklet
elõírásai szerint legkésõbb 2008. március 31-ig az intéz-
mény kérelme alapján felül kell vizsgálni. A maximális
hallgatói létszámot az eljárás megindításakor ténylegesen
meglévõ feltételek és adatok alapján kell meghatározni.”

(2) A VHR. 36. §-ának (8) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 36. § a következõ
(9) bekezdéssel egészül ki:
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„(8) Az e rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében foglalt
elõírásokat a rendelet hatálybalépésekor mûködõ intézmé-
nyekre 2010. december 31. után kell alkalmazni.

(9) A rendelet hatálybalépésekor mûködõ gyakorló köz-
oktatási intézmények esetében a 3. számú mellékletben
meghatározott feltételeket az intézmény maximális hallga-
tói létszámának megállapításkor vizsgálni kell.”

17. §

A VHR. a következõ 37. §-sal egészül ki:
„37. § (1) Az 1993. évi LXXX. törvény alapján indított

egyetemi szintû képzés, fõiskolai szintû képzés, szak-
irányú továbbképzés esetén e rendelet hatálybalépésekor
használt okleveleket kell alkalmazni.

(2) A felsõoktatási intézmény a 15/B. § (10) bekezdés, a
15/C. § (8) bekezdés, 15/D. § (14) bekezdés, 15/H. §
(3) bekezdés szerinti eljárást 2015. július 15-ét követõen
akkor alkalmazhatja, ha az általa alkalmazott elektronikus
ügyintézési rendszer rendelkezik a Hivatal által kiadott
megfelelõségi igazolással.”

18. §

A VHR. 2. számú mellékletének „Személyi feltételek
tekintetében biztosítandó” címû felsorolása helyébe az
alábbi szövegrész lép:

„– diákotthon vezetõ,
– pedagógiai szakképzettséggel rendelkezõ, teljes

munkaidõben foglalkoztatott munkatárs,
– 24 órás ügyelet,
– 24 órás portaszolgálat, ami kiváltható beléptetõ rend-

szerrel,
– a fûtés üzemeltetése.”

19. §

(1) A VHR. 3. számú mellékletének elsõ mondata he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„A gyakorló közoktatási intézményként való mûködé-
sének feltételei:”

(2) A VHR. 3. számú melléklete kiegészül a következõ
rendelkezéssel:

„Közoktatási intézmény részbeni gyakorló intézmény-
ként való mûködésekor a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény)
33. §-ának (1) bekezdése a)–c) pontja szerinti intézmény-
nek – a felsõoktatási intézmény pedagógusképzési felada-
tainak megfelelõ –, a közoktatási törvény 8. §-ának (1) be-
kezdése szerinti nevelési szakaszok, illetve a kollégium
feladatai vizsgálandók.”

(3) A VHR. 4. számú melléklete helyébe az 1. számú
melléklet lép.

(4) A VHR. 6. számú melléklete helyébe a 2. számú mel-
léklet lép.

(5) A VHR. 7. számú melléklete helyébe a 3. számú mel-
léklet lép.

(6) A VHR. 10. számú melléklete helyébe a 4. számú
melléklet lép.

A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól
és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

20. §

A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és
az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III.
26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TJR) 3. §-ának
(1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

[Államilag támogatott képzésben részt vevõ hallgatónak
minõsül az államilag finanszírozott képzésre felvett, és]

,,f) 2006. március 1-je elõtt felsõfokú szakképzés kere-
tében tanulmányokat kezdett hallgató a felsõfokú szakkép-
zés képzési idejét kettõvel meghaladó számú félévig.”

21. §

A TJR. 5. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) A képzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól
mentesül – a bejelentkezett hallgatókról szakonként, kép-
zési áganként, képzési területenként vagy az intézmény
szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott
egyéb tanulmányi osztályozás szerint – az összesített kre-
ditindex alapján képzett rangsor szerint a képzési hozzájá-
rulás fizetésére kötelezett hallgatók tizenöt százaléka.”

22. §

A TJR. 26. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A kétoldalú nemzetközi szerzõdés alapján állami-
lag elismert felsõoktatási intézményben államilag támoga-
tott képzésben részt vevõ hallgató részére – az államilag
támogatott doktori képzésben részt vevõ hallgatót kivé-
ve – az oktatási és kulturális miniszter ösztöndíjat adomá-
nyoz. Az adományozott ösztöndíj évente tíz vagy tizenkét
hónapra szól.”

23. §

A TJR. a következõ 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. § (1) A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó,

államilag elismert felsõoktatási intézményben államilag
támogatott képzésben részt vevõ hallgató részére – az álla-
milag támogatott doktori képzésben részt vevõ hallgatót
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kivéve – az oktatási és kulturális miniszter tíz hónapra
szóló ösztöndíjat adományozhat.

(2) A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel a költ-
ségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva
15%-ának.

(3) A hallgató az ösztöndíjat pályázat útján nyerheti el.
A pályázatot az oktatási és kulturális miniszter által kije-
lölt szervezet bonyolítja le.

(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) az ösztöndíj célját,
b) az ösztöndíjra jogosultak körét;
c) az ösztöndíjasnak az ösztöndíjjal összefüggésben

álló jogait, illetve az õt terhelõ kötelezettségeket;
d) a döntésre jogosultat;
e) a pályázat lebonyolítóját, illetve a szerzõdéskötésre

jogosultat;
f) az ösztöndíjas adatszolgáltatási és elszámolási köte-

lezettségeit;
g) a pályázati határidõk (benyújtás, elbírálás, értesítés)

megnevezését és ezek idejét, helyét;
h) hiánypótlási lehetõséget.
(5) Az ösztöndíj kifizetésére a 26. §-ban foglaltakat kell

alkalmazni.”

Záró rendelkezések

24. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a
kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–7. §-a, 8. §-ának (1)–(2) bekezdése,
9–11. §-a, 13. §-a, 15–19. §-a, 25. §-a, 29. §-a, 32. §-ának
a)–g) pontja 2008. február 1-jén, 32. §-ának j) pontja 2007.
december 31-én, 12. §-a, 20–23. §-a, 26. §-ának (2) bekez-
dése, 28. §-a 2008. január 1-jén lép hatályba.

(3) A VHR. – e rendelet 2–5. §-ával módosított – 3. §
(3)–(4) bekezdését, 4. § (1) bekezdés f) pontját az e rendelet
hatálybalépését követõen indított felsõfokú szakképzések, il-
letve megkötött együttmûködési megállapodások tekinteté-
ben kell alkalmazni. A felsõoktatási intézmény az e rendelet
hatálybalépésekor már folytatott felsõfokú szakképzése te-
kintetében 2008. április 30-ig köteles módosítani szakképzési
programját, együttmûködési megállapodását.

(4) A VHR. – e rendelet 10. §-ával megállapított
15/A–15/N. §-ait a rendelet hatálybalépést követõen hall-
gatói jogviszonyt létesített személyek esetében kötelezõ
alkalmazni.

(5) E rendelet 2008. május 1-jén hatályát veszti.

25. §

A VHR.
a) 5. §-a (1) bekezdésében, 10. §-ának (3) bekezdésé-

ben, 30. §-ának (12) bekezdésében „a regisztrációs köz-
pont” szövegrész helyébe „a Hivatal” szövegrész;

b) 5. §-a (1) bekezdésében „a regisztrációs központtól”
szövegrész helyébe „az Oktatási Hivataltól (a továbbiak-
ban: Hivatal)” szövegrész;

c) 10. §-ának (2) bekezdésében „az Országos Felsõok-
tatási Információs Központ” szövegrész helyébe „a Hiva-
tal” szövegrész;

d) 21. §-ában „Az Országos Felsõoktatási Információs
Központ” szövegrész helyébe „A FIR” szövegrész,

e) 27. §-ának (1) bekezdésében, a 28. §-ának (3) bekez-
dése elsõ mondatában, 28. §-ának (5) bekezdésében,
30. §-ának (1) bekezdésében, 33. §-ának (1)–(2) bekezdé-
sében, 34. §-ának (2)–(3) bekezdésében „az oktatási mi-
niszter” szövegrész helyébe „a miniszter” szövegrész;

f) 27. §-ának (2) bekezdésében „az oktatási miniszter-
nek” szövegrész helyébe „a miniszternek” szövegrész;

g) 28. §-ának (3) bekezdése második mondatában „Az
oktatási miniszter” szövegrész helyébe „A miniszter” szö-
vegrész;

h) 28. §-ának (5) bekezdésében, 30. §-ának (10) bekez-
désében „az Oktatási Minisztérium” szövegrész helyébe
„a Minisztérium” szövegrész;

i) 30. §-ának (12) bekezdésében „Az Oktatási Minisz-
térium” szövegrész helyébe „A Minisztérium” szövegrész;

j) 28. §-ának (7) bekezdésében „az Oktatási Minisztéri-
umnak” szövegrész helyébe „a Minisztériumnak” szöveg-
rész lép.

26. §

(1) A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a
szakindítás eljárási rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: BR.)

a) 6. §-ának (2) bekezdésében, 10. §-ának (1) bekezdé-
sében „az oktatási miniszter” szövegrész helyébe „az okta-
tási és kulturális miniszter” szövegrész;

b) 10. §-ának (3) bekezdése b) pontjában, 11. §-ának
(2) bekezdésében, 11. §-ának (4)–(5) bekezdésében a
„Magyar Akkreditációs Bizottság” szövegrész helyébe a
„Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság” szöveg-
rész lép;

c) 1. számú mellékletének harmadik oszlopa a mûszaki
képzési területen, a bio-, környezet- és vegyészmérnöki
képzési ágban, a vegyészmérnöki alapképzési szakot
követõen kiegészül a „molekuláris bionika” szöveg-
résszel;

d) 1. számú mellékletének informatika képzési terület,
informatikai képzési ág sor helyére a következõ rendelke-
zés lép:

[Képzési terület] [Képzési ág]
[Alapképzési

szakok]

[Szakhoz
rendelt
kreditek
száma]

„informatika informatikai gazdaságinformatikus 210

mérnökinformatikus 210

programtervezõ
informatikus

180”
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e) 1. számú mellékletének harmadik oszlopában, a mû-
vészeti képzési területen, film- és videómûvészet képzési
ágban a „televíziós mûsorvezetõ, mûsorrendezõ” szöveg-
rész helyébe a „televíziós mûsorkészítõ” szövegrész lép;

f) 2. számú mellékletének, a teljes alapképzési szak be-
számításával induló mesterképzési szakok felsorolását tar-
talmazó oszlopában, a mûvészeti képzési területen, a film-
és videómûvészet képzési ágban a „televíziós mûsorveze-
tõ, mûsorrendezõ mûvész” szövegrész helyébe a „televí-
ziós mûsorkészítõ mûvész” szövegrész lép;

g) 3. számú melléklete az „ógörögtanár” szövegrész
alatt kiegészül a „hollandtanár” szövegrésszel,

(2) A TJR.
a) 10. § (4) bekezdésében a „havonta” szövegrész he-

lyébe a „havonta vagy egyszeri alkalommal” szövegrész,
b) 33. § (3) bekezdésében a „képzés helyén bejelentett

lakcímmel rendelkezõ” szövegrész helyébe a „képzés he-
lyén bejelentett lakóhellyel rendelkezõ” szövegrész lép.

27. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Oktatási
Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: OHR) 1. számú melléklete helyébe az
5. számú melléklet lép.

28. §

(1) A doktori iskola létesítésének eljárási rendjérõl és a
doktori fokozat megszerzésének feltételeirõl szóló
33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DOR.)
10. § (9) bekezdése helyére a következõ rendelkezés lép:

„A felsõoktatási intézmény a doktori tanács által oda-
ítélt doktori fokozatról a doktori törzslapon rögzített hatá-
rozat alapján a tudományterületet, azon belül tudomány-
ágat, illetve mûvészeti ágat is megjelölõ oklevelet állít ki
és teljesíti adatközlés kötelezettségét a felsõoktatási infor-
mációs rendszer felé.”

(2) A DOR. kiegészül a következõ 10/A. §-sal:
„10/A. § A doktori fokozatszerzési eljárás a doktori ta-

nács döntésével zárul, a doktori fokozat odaítélését a dok-
tori tanács – doktorjelölti törzslapon is rögzített – határo-
zatban mondja ki.”

29. §

A Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 101/2007. (V. 8.)
Korm. rendelet 4. § (2) d) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[(2) A pályázónak a pályázathoz mellékelni kell:]

„d) a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006.
(IV. 5.) Korm. rendelet szerinti jogviszony-igazolást”

30. §

(1) A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól
szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
FR.) 3. §-a (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A felsõoktatási intézmények adatokat szolgáltatnak
a Felsõoktatási felvételi tájékoztató (a továbbiakban: Tájé-
koztató) összeállításához, továbbá a felvételi kérelemhez
kapcsolódó eljáráshoz és ennek keretében a központi nyil-
vántartás létrehozásához az Oktatási Hivatal (a továbbiak-
ban: Hivatal) számára.”

(2) Az FR. 3. § (4) és (5) bekezdésében, a 12. § (2) be-
kezdésben, a 13. § (1) bekezdésében, a 29. § (1) bekezdés-
ben „Az OFIK” szövegrész helyébe „A Hivatal” szöveg-
rész lép.

(3) Az FR. 3. § (7) bekezdésében, a 6. § (2) bekezdés
a) pontjában, a 8. § (3) bekezdés e) pontjában, a 11. §-ban,
a 12. § (1) és (5) bekezdésében, a 13. § (2) bekezdésében, a
29. § (3) bekezdésben, a 30. § (1) bekezdésben, a 38. §
(2) bekezdésben, a 42. § (2) bekezdésben, a 45. § (8) be-
kezdésben „az OFIK” szövegrész helyébe „a Hivatal” szö-
vegrész lép.

(4) Az FR. 8. §-a (3) bekezdés h) pontjában, a 9. §
(5) bekezdésében, a 45. § (11) bekezdésben „az OFIK-ot”
szövegrész helyébe „a Hivatalt” szövegrész lép.

(5) Az FR. 12. § (3) bekezdésében, a 45. § (7) bekezdé-
sében „az OFIK-hoz” szövegrész helyébe „a Hivatalhoz”
szövegrész lép.

(6) Az FR. 39. § (2) bekezdésében, a 43. § (2) bekezdé-
sében „az OFIK-nak” szövegrész helyébe „a Hivatalnak”
szövegrész lép.

(7) Az FR. 7. § (2) bekezdésében a „regisztrációs köz-
pont” elnevezés helyére a „Hivatal” elnevezés kerül.

(8) Az FR. 1. számú mellékletének I. pontja kiegészül az
„Agrár képzési terület: állatorvos” szövegrésszel.

31. §

(1) A diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: DGR.) 6. § (1) bekezdésében „az
adatkezelõ” szövegrész helyébe „az Oktatási Hivatal” szö-
vegrész lép.

(2) A DGR. 6. § (2) bekezdésében „Az adatkezelõ” szö-
vegrész helyébe „Az Oktatási Hivatal” szövegrész lép.

(3) A DGR. 13. § (1) bekezdésében az „Országos Felsõ-
oktatási Információs Központhoz” szövegrész helyébe az
„Oktatási Hivatalhoz” szövegrész lép.
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32. §

Hatályát veszti:
a) a BR. 15. §-ának (3)–(4) bekezdése;
b) a Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Ma-

gyar Ösztöndíj Bizottságról szóló 147/2002. (VI. 29.)
Korm. rendelet 7. §-ának (3) bekezdése;

c) a VHR. 10. §-ának (1) bekezdése, 11. §-a, 19. §-ának
(3) bekezdése, 35. §-ának (3) bekezdése, 36. §-ának (2) be-
kezdése;

d) a VHR. 1. számú melléklet „Személyi feltételként
biztosítani kell” rész b) pontjában és „Tárgyi, infrastruktu-
rális feltételként biztosítani kell” rész a) pontjának máso-
dik francia bekezdésében a „felvehetõ” szó;

e) az OHR. 13. § (6) bekezdése és 2. számú melléklete;
f) a DOR. 12. § (2)–(5) bekezdése;
g) a TJR 26. §-a (2) bekezdésének a) pontja;
h) az FR. 9. § (4) bekezdése;
i) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény felsõoktatásban való végrehajtásáról és a
felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes
kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet módo-
sításáról szóló 233/2007. (IX. 4.) Korm rendelet.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet
a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„4. számú melléklet
a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez

A felsõoktatási intézmény maximális hallgatói
létszámának meghatározása

1. A maximális hallgatói létszámot a felsõoktatási in-
tézmény feladat-ellátási helyeiként, a teljes idejû, a rész-
idõs képzés és a távoktatás tekintetében elkülönítve, to-
vábbá

– a felsõfokú szakképzés tekintetében szakmacsopor-
tonként,

– az alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbkép-
zés tekintetében képzési területenként,

– a doktori képzés tekintetében tudományterületenként
kell megállapítani.

2. Feladat-ellátási helyek azok a települések, amelye-
ken a felsõoktatási intézmény képzést folytat. Feladat-ellá-
tási helynek tekintendõ továbbá az az ingatlan (ingatlan-
csoport), melyben a felsõoktatási intézmény oly módon
folytat képzést, hogy az ugyanazon a településen levõ más

feladat-ellátási helyet az adott képzés során legfeljebb
10%-os mértékben veszik igénybe.

3. A maximális hallgatói létszám az államilag támoga-
tott és költségtérítéses képzésekre együttesen vonatkozik.

4. A maximális hallgatói létszámot a felsõoktatási in-
tézmény kérelme alapján kell meghatározni. A kérelem-
ben a felsõoktatási intézmény a maximális hallgatói létszá-
mot az egyes képzésekre felvenni tervezett létszám
(a továbbiakban: évfolyamlétszám) és a képzési idõ alap-
ján számítja ki.

5. Az Oktatási Hivatal elutasítja a kérelemben megje-
lölt létszám megállapítását, amennyiben

a) a felsõoktatási intézmény által a kérelemben az adott
képzési területen, szakmacsoportban oktató alkalmazottak
számát és a megtartandó órák számát figyelembe véve nem
teljesíthetõ a felsõoktatási törvény 84. §-ában elõírt köve-
telmény azzal, hogy amennyiben ugyanaz a személy több
képzési helyen (településen) is részt vesz az oktatásban,
akkor óraszámát – a közalkalmazotti kinevezésében, illet-
ve munkaszerzõdésében munkavégzés helyeként megje-
lölt települést kivéve – másfélszeres számban kell figye-
lembe venni;

b) a hallgatók számára ingyenesen és szabadon, egy-
idejûleg igénybe vehetõ, hálózati kapcsolattal ellátott szá-
mítógépek száma nem éri el a maximális hallgatói létszám
táblázatban meghatározott arányát;

c) a hallgatók számára ingyenesen rendelkezésre álló
könyvtári infrastruktúra, illetve szolgáltatás keretében a
könyvtári olvasóhelyek száma nem éri el a maximális hall-
gatói létszám táblázatban meghatározott arányát;

d) a rendelkezésre álló oktatásirányítási létszám (külö-
nösen tanulmányi adminisztráció, életpálya és tanulmányi
tanácsadás) nem éri el a maximális hallgatói létszám
0,2%-át;

e) a feladatok ellátásához szükséges, az oktatói lét-
számhoz igazodó egyéb technikai személyzet nem biztosí-
tott;

f) a felsõoktatási intézmény nem rendelkezik a képzés
lebonyolításához szükséges teremkapacitással, melynek
megállapítása során

fa) a felsõoktatási intézmény által – a befogadóképes-
ség és az intézmény minõségi elvei alapján – megállapított
csoportlétszámot, a felsõoktatási intézmény által meghatá-
rozott évfolyamlétszámot és óraszámot kell figyelembe
venni,

fb) két tanóra megtartásához százperces idõszakot kell
figyelembe venni,

fc) a képzésekhez egy tantermet hetente legfeljebb 60
órás idõtartamra – amennyiben a felsõoktatási intézmény-
ben a heti pihenõnapon is sor kerülhet képzésre további 12
órás idõtartamban – lehet figyelembe venni,

fd) a foglalkozások teremszükségletét a következõ ka-
tegóriákba kell besorolni: laborgyakorlat (max. 5 fõig), la-
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borgyakorlat (max. 15 fõig), laborgyakorlat (max. 25
fõig), számítógépes gyakorlat (max. 15 fõig), számítógé-
pes gyakorlat (max. 25 fõig), számítógépes gyakorlat
(max. 50 fõig), gyakorlat (max. 15. fõig), gyakorlat (max.
25 fõig), gyakorlat (max. 50 fõig), elõadás (max. 50 fõig),
elõadás (max. 100 fõig), elõadás (max. 150 fõig), elõadás
(max. 200 fõig), elõadás (max. 300 fõig), elõadás (max.
400 fõig), elõadás (max. 600 fõig), külsõ helyszíni gyakor-
lat,

fe) a termeket a következõ kategóriákba kell besorolni:
labor (max. 5 fõig), labor (max. 15 fõig), labor (max. 25
fõig), számítógépes labor (max. 15 fõig), számítógépes la-
bor (max. 25 fõig), számítógépes labor (max. 50 fõig), tan-
terem (max. 15. fõig), tanterem (max. 25 fõig), tanterem
(max. 50 fõig), tanterem (max. 100 fõig), tanterem (max.
150 fõig), tanterem (max. 200 fõig), tanterem (max. 300
fõig), tanterem (max. 400 fõig), tanterem (max. 600 fõig),
külsõ helyszíni gyakorlat,

ff) csak a használatba-vételi engedéllyel rendelkezõ és
legalább 8 éven keresztül az intézmény kezelésében (hasz-
nálatában, tulajdonában) levõ épületek vehetõk figye-
lembe;

g) a felsõoktatási intézmény – az egyes képzésekhez
igénybe veendõ – tantermei (a szakmai vagy terepgyakor-
latokat kivéve) irreális utazási távolságra vannak;

h) a felsõoktatási intézmény által benyújtott kérelem
szerint az egyes képzéseken nem teljesül a felsõoktatási
törvény 33. §-a szerinti elõírás;

i) a felsõoktatási intézmény által benyújtott kérelem
szerint az egyes képzéseken nem teljesül a felsõoktatási
törvény 147. §-ának 3/A., 26/A. pontja szerinti elõírás;

j) a képzési terület (a mûvészeti és mûvészetközvetítési
képzési terület kivételével), a tudományterület (a mûvé-
szetek tudományterület kivételével), a szakmacsoport év-
folyamlétszáma nem éri el a húszat;

k) a felsõoktatási intézmény nem tudja szerzõdéssel,
vagy legalább 3 év tapasztalatával igazolni, hogy képes a
féléves szakmai gyakorlatok biztosítására;

l) a felsõoktatási intézmény nem tudja igazolni, hogy a
csoportbontásokra (párhuzamos tanórákra) valóban lehe-
tõséget biztosít;

m) a felsõoktatási intézmény nem tudja igazolni, hogy
biztosított a tanulmányi és életpálya, valamint az egész-
ségügyi tanácsadás;

n) a felsõoktatási intézmény nem tudja igazolni, hogy
biztosított a hallgatók legalább heti 2 óra idõtartamú in-
gyenes sportolásának lehetõsége;

o) a felsõoktatási intézmény nem tudja igazolni, hogy
legfeljebb 3 éven belül a kialakított tanulótereken az elér-
hetõ hálózati végpontok (vezeték nélküli kapcsolódási le-
hetõségek) száma eléri a maximális hallgatói létszám táb-
lázat szerinti arányának kétszeresét.

6. Közös képzés esetében a hallgatókat minden intéz-
ményben teljes mértékben figyelembe kell venni, azonban

a tanórák közül csak az adott intézmény által oktatott tan-
órákat kell megfelelõ számban biztosítani.

Képzési terület
5. b) pont

szerinti arány
5. c) pont

szerinti arány

agrár (kivéve állatorvosi) 5% 2%

állatorvosi képzés 5% 2%

bölcsészettudományi 3% 4%

társadalomtudományi 3% 4%

informatika 10% 2%

jogi- és igazgatási 3% 4%

nemzetvédelmi és katonai 5% 2%

gazdaságtudományok 5% 4%

mûszaki 5% 2%

orvos- és egészségtudományi 10% 2%

pedagógusképzés 5% 4%

sporttudomány 5% 2%

természettudomány 10% 2%

mûvészet 5% 2%

mûvészetközvetítés 5% 2%

”

2. számú melléklet
a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„6. számú melléklet
a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez

A felsõfokú szakképzésnek megfelelõ képzési területek
az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti
szakmacsoportok esetében

Szakmacsoport Képzési terület

egészségügy orvos- és egészségtudomány

szociális szolgáltatások társadalomtudomány

oktatás (oktatás, pedagógia) pedagógusképzés

mûvészet, közmûvelõdés,
kommunikáció (zene-, tánc-,
képzõ- és iparmûvészet,
színmûvészet-bábmûvészet,
színházmûvészet, sajtó,
közmûvelõdés)

mûvészet
mûvészetközvetítés
társadalomtudomány

gépészet (gépgyártás,
gépszerelés, gépkezelés,
bányászat, kohászat,
finommechanika,
anyagvizsgálat, automatika,
hegesztés, felületkezelés,
minõségbiztosítás)

mûszaki

elektrotechnika-elektronika
(elektrotechnika, elektronika,
távközléstechnika)

mûszaki informatika

informatika (szoftver) informatika
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Szakmacsoport Képzési terület

vegyipar (vegyipar,
laborvizsgálatok)

mûszaki
természettudományok

építészet (építészet, építõipar,
építõanyag-ipar)

mûszaki

könnyûipar (ruha-, textil-,
bõr-, szõrme-, cipõipar)

mûszaki

faipar mûszaki

nyomdaipar mûszaki

közlekedés mûszaki

környezetvédelem-vízgazdál-
kodás

mûszaki

közgazdaság gazdaságtudományok

ügyvitel bölcsészettudomány,
gazdaságtudományok, jogi és
igazgatási

kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
(kereskedelem, marketing,
üzleti adminisztráció,
menedzselés, nem gazdasági
ügyintézés, szervezés)

gazdaságtudományok

vendéglátás-idegenforgalom
(vendéglátás, idegenforgalom,
turizmus)

gazdaságtudományok

egyéb szolgáltatások
(személyi, biztonsági, polgári
védelmi, rendészeti
szolgáltatások, honvédelem,
tûzvédelem, munkavédelem,
kis- és kézmûvesipar)

nemzetvédelmi és katonai

mezõgazdaság
(növénytermesztés,
kertészet,
állattenyésztés, erdészet,
vadászat, halászat,
térképészet)

agrár

élelmiszeripar agrár

A felsõfokú szakképzésnek megfelelõ képzési területek
az Országos Képzési Jegyzékrõl

és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel
és törlés eljárási rendjérõl szóló

1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti
szakképesítések/elágazások esetében

Szakképesítés Képzési terület

adóigazgatási szakügyintézõ gazdaságtudományok

agrárkereskedelmi
menedzserasszisztens

agrár, gazdaságtudományok

általános rendszergazda informatika, mûszaki

audiovizuális szakasszisztens társadalomtudomány,
mûvészet,
mûvészetközvetítés, mûszaki,
informatika

banki szakügyintézõ gazdaságtudományok

Szakképesítés Képzési terület

baromfitenyésztõ és
baromfitermék-elõállító
technológus

agrár

bortechnológus agrár

csecsemõ- és gyermeknevelõ-
gondozó

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

élelmiszeripari menedzser agrár, gazdaságtudományok

energetikai mérnökasszisztens mûszaki,
gazdaságtudományok

építettkörnyezetmérnök-asszis
ztens

mûszaki

értékpapírpiaci szakügyintézõ gazdaságtudományok

Európai Uniós üzleti
szakügyintézõ

gazdaságtudományok,
társadalomtudomány

faipari terméktervezõ mûszaki

faipari termelésszervezõ mûszaki

farmakológus szakasszisztens természettudomány

felületvédelmi technológus természettudomány, mûszaki

gazdálkodási
menedzserasszisztens

gazdaságtudomány

gazdasági idegen nyelvû
levelezõ

bölcsészettudomány

gépipari mérnökasszisztens mûszaki

gyakorlati oktató pedagógusképzés

gyógynövény- és
fûszernövénytermesztõ és
-feldolgozó

agrár, természettudomány

hálózati informatikus mûszaki, informatika

hulladékgazdálkodási
technológus

agrár, mûszaki

idegenforgalmi
szakmenedzser

gazdaságtudományok

idegennyelvi kommunikátor bölcsészettudomány,
társadalomtudomány

ifjúságsegítõ pedagógusképzés,
társadalomtudomány

informatikai statisztikus és
gazdasági tervezõ

informatika,
gazdaságtudományok

intézményi kommunikátor bölcsészettudomány,
társadalomtudomány

jogi asszisztens jogi- és igazgatási

képi diagnosztikai és
intervenciós asszisztens

orvos- és egészségtudományi

képzési szakasszisztens pedagógusképzés,
társadalomtudomány

kereskedelmi szakmenedzser gazdaságtudományok

kis- és középvállalkozási
menedzser

gazdaságtudományok

kohómérnök asszisztens mûszaki

költségvetés-gazdálkodási
szakügyintézõ

gazdaságtudományok

könnyûipari
mérnökasszisztens

mûszaki

külgazdasági üzletkötõ gazdaságtudományok
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Szakképesítés Képzési terület

logisztikai mûszaki
menedzserasszisztens

mûszaki,
gazdaságtudományok

mechatronikai
mérnökasszisztens

mûszaki,
gazdaságtudományok

médiatechnológus asszisztens társadalomtudomány,
mûvészet,
mûvészetközvetítés, mûszaki,
informatika

ménesgazda agrár

mezõgazdasági laboratóriumi
szakasszisztens

agrár, mûszaki

mezõgazdasági
menedzserasszisztens

agrár, gazdaságtudományok

mezõgazdasági mûszaki
menedzserasszisztens

agrár, mûszaki

minden más felsõfokú
szakképzés

az Oktatási Hivatal döntése
szerint

moderátor bölcsészettudomány,
társadalomtudomány

mûszaki informatikai
mérnökasszisztens

mûszaki

nemzetközi szállítmányozási
és logisztikai szakügyintézõ

gazdaságtudományok,
mûszaki

növénytermesztõ és
növényvédõ technológus

agrár

orvosdiagnosztikai
laboratóriumi technológus

orvos- és egészségtudományi

ökológiai gazdálkodó agrár

pénzügyi szakügyintézõ gazdaságtudományok

projektmenedzser-asszisztens gazdaságtudományok

reklámszervezõ
szakmenedzser

gazdaságtudományok

sajtótechnikus bölcsészettudomány,
társadalomtudomány

sertéstenyésztõ és
sertéstermék-elõállító
technológus

agrár

sportkommunikátor bölcsészettudomány,
társadalomtudomány

számviteli szakügyintézõ gazdaságtudományok

telekommunikációs
asszisztens

informatika, mûszaki

televíziómûsor gyártó
szakasszisztens

társadalomtudomány,
mûvészet,
mûvészetközvetítés, mûszaki

terméktervezõ mûszaki
menedzserasszisztens

mûszaki

titkárságvezetõ gazdaságtudományok,
bölcsészettudomány,
társadalomtudomány

üzletviteli szakmenedzser gazdaságtudományok

vadgazdálkodási technológus agrár

vegyész mérnökasszisztens mûszaki, természettudomány

vegyipari
gépészmérnök-asszisztens

mûszaki, természettudomány

Szakképesítés Képzési terület

vegyipari méréstechnológus természettudomány, mûszaki

vendéglátó szakmenedzser gazdaságtudományok

villamosmérnök-asszisztens mûszaki

web-programozó informatika, mûszaki

”

3. számú melléklet
a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„7. számú melléklet
a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez

A felsõoktatási információs rendszerben
a felsõoktatási törvény 2. számú mellékletében

meghatározott adatokon túl tárolt adatok

I. Hozzájárulás esetén tárolt adatok

1.1. a hallgató telefonszáma, e-mail címe;

1.2. adatközlõ a felsõoktatási információs rendszer felé:
felsõoktatási intézmény;

2.1. oktató, kutató, tanár telefonszáma, e-mail címe;

2.2. adatközlõ a felsõoktatási információs rendszer felé:
felsõoktatási intézmény;

II. Kötelezõ adatszolgáltatás alapján tárolt adatok

1.1. a felsõoktatási intézmény számára átadott oklevél,
oklevélmelléklet, leckekönyv és jogviszony-igazolás, for-
manyomtatványok gyártási azonosítói, ezek felhasználási
módja (felhasznált, rontott, érvénytelenített);

1.2. adatközlõ a felsõoktatási információs rendszer
felé: elõállító, illetve a felsõoktatási intézmény;

III. Az intézménytörzs keretében tárolt adatok

A. Felsõoktatási intézmények:

1. az alapító okiratban szereplõ és ahhoz kapcsolódó
adatok:

a) az intézmény hivatalos neve (magyarul és idegen
nyelven), rövidített neve, székhelyének címe, intézményi
azonosítója, internet címe, gazdálkodási rendje, gazdasági
tanács mûködtetésének ténye, fenntartójának típusa, sta-
tisztikai számjele (a Magyar Állam kivételével);

b) a felsõoktatási intézmény jogelõdjeinek intézmény
azonosítója, megnevezése, a jogutódlás típusa;

c) alaptevékenység; kiegészítõ tevékenység; alaptevé-
kenységhez kapcsolódó egyéb feladatok;

d) azok a képzési területek, tudományterületek, mûvé-
szeti ágak, képzési szintek, ahol képzést folytat(hat) a
székhelyen, illetve telephelyen;
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e) azok a képzési területek, tudományterületek, mûvé-
szeti ágak, képzési szintek, ahol képzést folytat(hat) a
székhelyen kívül (a székhely megjelölésével);

f) felsõfokú szakképzés szakmacsoportjai, ahol az in-
tézmény képzést folytathat;

g) ellátott közoktatási feladatok (a közoktatási intéz-
mény OM azonosítója, megnevezése, típusa, gyakorlóin-
tézményi jellege);

h) közmûvelõdési, közgyûjteményi, egészségügyi, ag-
rár- és vidékfejlesztési, más feladatok (megnevezés, típus,
engedélyezés, gyakorlóintézményi jelleg);

i) szakképzési, felnõttképzési, pedagógus továbbkép-
zési tevékenység (megnevezés, engedélyezés, azonosító),
felnõttképzési azonosító és felnõttképzési akkreditációs
azonosító;

j) vállalkozási tevékenységek (megnevezés, besorolás,
tevékenység kezdete és vége);

k) székhely; telephelyek és székhelyen kívüli képzési
helyek települése, szakirányú továbbképzés helyszíne(i);

l) kutatási alaptevékenység tudományterületei és fajtái,
és annak helyszínei;

m) szervezeti tagolás elvei, az intézmény szervezeti ta-
golása;

n) használt ingatlanvagyon (az ingatlan címe, helyrajzi
szám, a rendelkezés módja és mértéke);

o) az alapító okiratban foglalt maximális hallgatói lét-
szám;

2. további intézményi adatok

a) a kollégium hivatalos neve, rövidített neve, székhe-
lyének címe, szakkollégiumi jellege, férõhelyeinek száma
komfortfokozat szerint, felsõoktatási tevékenységben való
részvételére, a felsõfokú tanulmányokra való felkészítés-
ben való részvételre vonatkozó adatok;

b) képzéssel kapcsolatos együttmûködési megállapo-
dásokról az együttmûködõ szervezet típusa, hivatalos
neve, azonosítója, székhelyének címe, megállapodás célja,
kelte, kezdete és tervezett vége;

c) a mûködési engedélyben engedélyezett képzési he-
lyek és képzési területek, tudományterületek, szakmacso-
portok;

d) a mûködési engedélyben engedélyezett maximális
hallgatói létszám;

3. az intézmény által bejelentett képzések (felsõfokú
szakképzések, alapszakok, mesterszakok, doktori iskolák,
szakirányú továbbképzések, egyetemi és fõiskolai szintû
szakok) adatai:

a) megnevezés;
b) esetleges szakirányok, specializációk;
c) doktori képzés tudományága, mûvészeti ága, kutatá-

si területe;
d) megszerezhetõ végzettség(ek) és szakképzett-

ség(ek), illetve szakképesítések, címek;
e) a képzés folytatásához szükséges határozat adatai;
f) meghirdetés kezdõ tanéve;
g) meghirdetés utolsó tanéve;

h) kapcsolódó képzési együttmûködések;
i) a képzés helye;
j) a képzés közös képzés keretében történõ megvalósí-

tására vonatkozó adatok, az adminisztrációt ellátó intéz-
mény azonosítója;

k) a képzés végén az oklevelet (bizonyítványt) kiállító
intézmény adatai;

4. a közhasznúsági nyilvántartás keretében kezelt ada-
tok:

a) közhasznúsági fokozat;
b) a közhasznúsági fokozat megszerzésének, módosítá-

sának és törlésének idõpontja;

5. a nyilvántartott adatok bejelentésének idõpontja, tu-
domásul vevõ intézkedés száma;

6. az intézmény mûködésével kapcsolatos határozatok

B. A diákotthonokról:

1. az alapító okiratban szereplõ és ahhoz kapcsolódó
adatok:

a) az intézmény hivatalos neve, rövidített neve, székhe-
lye, OM azonosítója, internetcíme, gazdálkodási rendje,
telephelyeinek száma;

b) fenntartó(k) típusa, statisztikai számjele (a Magyar
Állam kivételével);

c) az intézmény jogelõdjeinek OM azonosítója, megne-
vezése;

d) a diákotthon szakkollégiumi jellege, férõhelyeinek
száma komfortfokozat szerint, felsõoktatási tevékenység-
ben való részvételre, a felsõfokú tanulmányokra való fel-
készítésben való részvételre vonatkozó adatok;

e) ingatlanvagyon (az ingatlan címe, helyrajzi megjelö-
lése, birtokolt terület és annak aránya az összterületben, a
rendelkezés módja);

f) a felsõoktatási intézményekkel kötött megállapodá-
sokról az érintett felsõoktatási intézmény azonosítója, az
együttmûködés célja, keretei, kezdete és vége, az együtt-
mûködési megállapodás kelte.

C. Magyarországon engedéllyel mûködõ külföldi felsõ-
oktatási intézményekkel kapcsolatban kötelezõen nyilván-
tartandó adatok:

1. Az intézményrõl

a) az intézmény hivatalos neve;
b) az intézmény székhelye, postacíme;
c) a Magyarországon mûködtetni kívánt intézmény

megnevezése;
d) a magyarországi mûködési forma;
e) a külföldi mûködési engedélyre, illetve az akkreditá-

cióra vonatkozó adatok;
f) a felsõoktatási intézményt külföldön felsõoktatási in-

tézménnyé minõsítõ jogszabály azonosító száma/egyéb
megjelölése;
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2. Az intézmény által folytatott képzésekrõl

a) a képzés megnevezése (honos nyelven/magyar nyel-
ven);

b) a képzés szintje, szintjének ISCED besorolása;
c) a képzési idõ (tanulmányi félévekben);
d) a képzés elvégzését követõen megszerezhetõ vég-

zettség;
e) a képzés elvégzését követõen megszerezhetõ szak-

képzettség;
f) az egyenértékûnek tekintett magyarországi végzett-

ség/szakképzettség.

IV. A felsõfokú képzésekrõl

1. A képzés

a) megnevezése;

b) szintje és annak ISCED szerinti besorolása, esetle-
ges típusa;

c) besorolása képzési terület, képzési ág vagy tudo-
mányterület vagy szakmacsoport szerint;

d) képzési ideje félévekben.
e) során megszerezhetõ szakképzettség vagy szakképe-

sítés;
f) képzés során megszerzendõ kreditek száma;

2. A képzés képzési és kimeneti követelménye vagy
szakmai és vizsgakövetelménye;

3. A képzés azonosítója;

4. A képzés létrejöttével, megszûntetésével kapcsola-
tos határozatok, jogszabályok adatai.”
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4. számú melléklet a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„10. számú melléklet a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez

A kötelezõen használt okiratok formaszövegei

I. Jogviszony-igazolás

I/A. Magyar állampolgárságú személyek hallgatói (vendéghallgatói) jogviszony-igazolás a

Sorszám: 00000000

Hallgatói jogviszony-igazolás
(magyar állampolgárságú személyek esetére)

A ... nevû ... címû ... intézményi azonosítójú felsõoktatási intézmény igazolja, hogy
... nevû ... születési nevû hallgatója/vendéghallgatója akinek születési helye ... (ország) ... (település) születési ide-
je ... év ... hónap ... nap,
anyja születési neve: ...
állampolgársága: magyar; lakóhelye ... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz);
hallgatói azonosítója: ...
hallgatói jogviszonya a ... tanév ... félévében (melynek elsõ hónapja ... év ... hónap, utolsó hónapja ... év ... hó-
nap)

aktív (nem szünetelõ)1

passzív (szünetelõ), a hallgató bejelentése szerint a hallgató betegsége, illetve szülése miatt
passzív (szünetelõ), egyéb okból

Nevezett hallgató hallgatói jogviszonya ... év ... hó ... napján jött létre és hallgatói jogviszonya megszûnésének – a
tanulmányi teljesítmény és a követelmények alapján – becsült idõpontja: ... év ... hó ... nap.
A hallgató az intézményben a következõ képzéseken folytat tanulmányokat:

Sorszám Képzés
Szint (a felsõoktatási törvény

11. §-a szerint)
Munkarend Finanszírozási forma



Az igazolás kiadásának célja:1

ösztöndíj-igénylés
állami, önkormányzati juttatások igénylése, jogosultság igazolása
magyar vagy külföldi hatóság elõtti felhasználás
munkavállalás
egyéb, ...

Keltezés, bélyegzõ, aláírás

1 A megfelelõ X jellel megjelölendõ

I/B. Külföldi állampolgárságú személyek hallgatói (vendéghallgatói) jogviszony-igazolása

Sorszám: 00000000

Hallgatói jogviszony-igazolás
(külföldi állampolgárságú személyek esetére)

A ... nevû ... címû ... intézményi azonosítójú felsõoktatási intézmény igazolja, hogy
... nevû ... születési nevû hallgatója/vendéghallgatója, akinek születési helye ... (ország) ... (település) születési ide-
je ... év ... hónap ... nap, anyja születési neve: ...
állampolgársága: ...; lakóhelye ... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz);
hallgatói azonosítója: ...
hallgatói jogviszonya a ... tanév ... félévében (melynek elsõ hónapja ... év ... hónap, utolsó hónapja ... év ... hó-
nap)

aktív (nem szünetelõ)1

passzív (szünetelõ), a hallgató bejelentése szerint a hallgató betegsége, illetve szülése miatt
passzív (szünetelõ),

A hallgató állami (miniszteri) ösztöndíjban részesül/nem részesül.1

Az intézmény által folyósított támogatás havi mértéke:
Nevezett hallgató hallgatói jogviszonya ... év ... hó ... napján jött létre és hallgatói jogviszonya megszûnésének – a
tanulmányi teljesítmény és a követelmények alapján – becsült idõpontja: ... év ... hó ... nap.
A hallgató az intézményben a következõ képzéseken folytat tanulmányokat:

Sorszm Képzés
Szint (a felsõoktatási törvény

11. §-a szerint)
Munkarend Finanszírozási forma

Az igazolás kiadásának célja:1

ösztöndíj-igénylés
állami, önkormányzati juttatások igénylése, jogosultság igazolása
magyar hatóság elõtt a magyarországi tartózkodás jogszerûségének igazolása
magyar vagy külföldi hatóság elõtti felhasználás
munkavállalás
egyéb, ...

keltezés, bélyegzõlenyomat helye, aláírás

1 A megfelelõ X jellel megjelölendõ
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I/C. megszûnt jogviszonyú személyek hallgatói jogviszony-igazolása

Sorszám: 00000000

Jogviszony-igazolás
(megszûnt jogviszonyú személyek esetére)

A ... nevû ... címû ... intézményi azonosítójú felsõoktatási intézmény igazolja, hogy
... nevû ... születési nevû hallgatója/vendéghallgatója akinek születési helye ... (ország) ... (település) születési ide-
je ... év ... hónap ... nap, anyja születési neve: ...
állampolgársága: ...; lakóhelye ... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz);
hallgatói azonosítója (ennek hiányában törzskönyvi száma): ... hallgatói jogviszonya ... év ... hó ... napján jött létre
és ... év ... hó ... napján szûnt meg. Nevezett hallgató jogviszonya ... félév idõtartamban nem szünetelt.
Az igazolás kiadásának célja:1

ösztöndíj-igénylés
állami, önkormányzati juttatások igénylése, jogosultság igazolása
magyar vagy külföldi hatóság elõtti felhasználás
munkavállalás
egyéb, ...

keltezés, bélyegzõlenyomat helye, aláírás

1 A megfelelõ X jellel megjelölendõ.

I/D. Magyar állampolgárságú személyek doktorjelölti jogviszony-igazolása

Sorszám: 00000000

Jogviszony-igazolás
(magyar állampolgárságú személyek esetére)

A ... nevû ... címû ... intézményi azonosítójú felsõoktatási intézmény igazolja, hogy
... nevû ... születési nevû doktorjelöltje akinek születési helye ... (ország) ... (település) születési ide-
je ... év ... hónap ... nap,
anyja születési neve: ...
állampolgársága: magyar; lakóhelye ... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz);
hallgatói azonosítója: ...
Nevezett doktorjelölti jogviszonya ... év ... hó ... napján jött létre és doktorjelölti jogviszonya megszûnésének – a
teljesítmény és a követelmények alapján – becsült idõpontja: ... év ... hó ... nap.
A doktorjelölti jogviszonyra – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a hallgatói jogviszonyra vonatkozó szabályo-
kat kell alkalmazni.
Az igazolás kiadásának célja:1

ösztöndíj-igénylés
állami, önkormányzati juttatások igénylése, jogosultság igazolása
magyar vagy külföldi hatóság elõtti felhasználás
munkavállalás
egyéb, ...

Keltezés, bélyegzõ, aláírás

1 A megfelelõ X jellel megjelölendõ.
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I/E. Külföldi állampolgárságú személyek doktorjelölti jogviszony-igazolása

Sorszám: 00000000

Jogviszony-igazolás
(külföldi állampolgárságú személyek esetére)

A ... nevû ... címû ... intézményi azonosítójú felsõoktatási intézmény igazolja, hogy
... nevû ... születési nevû doktorjelöltje, akinek születési helye ... (ország) ... (település) születési ide-
je ... év ... hónap ... nap, anyja születési neve: ...
állampolgársága: ...; lakóhelye ... (irsz) ... település... utca, hsz;
hallgatói azonosítója: ...
Nevezett doktorjelölti jogviszonya ... év ... hó ... napján jött létre és doktorjelölti jogviszonya megszûnésének – a
teljesítmény és a követelmények alapján – becsült idõpontja: ... év ... hó ... nap.
A doktorjelölti jogviszonyra – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a hallgatói jogviszonyra vonatkozó szabályo-
kat kell alkalmazni.
Az igazolás kiadásának célja:1

ösztöndíj-igénylés
állami, önkormányzati juttatások igénylése, jogosultság igazolása
magyar hatóság elõtt a magyarországi tartózkodás jogszerûségének igazolása
magyar vagy külföldi hatóság elõtti felhasználás
munkavállalás
egyéb, ...

Keltezés, bélyegzõ, aláírás

1 A megfelelõ X jellel megjelölendõ.

I/F. Megszûnt jogviszonyú személyek doktorjelölti jogviszony-igazolása

Sorszám: 00000000

Jogviszony-igazolás
(megszûnt jogviszonyú személyek esetére)

A ... nevû ... címû ... intézményi azonosítójú felsõoktatási intézmény igazolja, hogy
... nevû ... születési nevû doktorjelöltje akinek születési helye ... (ország) ... (település) születési ideje ... év ... hó-
nap ... nap, anyja születési neve: ...
állampolgársága: ...; lakóhelye ... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz);
hallgatói azonosítója (ennek hiányában törzskönyvi száma): ... doktorjelölti jogviszonya ... év ... hó ... napján jött
létre és ... év ... hó ... napján szûnt meg.
A doktorjelölti jogviszonyra – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a hallgatói jogviszonyra vonatkozó szabályo-
kat kell alkalmazni.
Az igazolás kiadásának célja:1

ösztöndíj-igénylés
állami, önkormányzati juttatások igénylése, jogosultság igazolása
magyar vagy külföldi hatóság elõtti felhasználás
munkavállalás
egyéb, ...

keltezés, bélyegzõlenyomat helye, aláírás

1 A megfelelõ X jellel megjelölendõ.

2007/183. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 14349



I/G. Magyar állampolgárságú személyek mûvészeti elõkészítõ jogviszony-igazolása

Sorszám: 00000000

Jogviszony-igazolás
(magyar állampolgárságú személyek esetére)

A ... nevû ... címû ... intézményi azonosítójú felsõoktatási intézmény igazolja, hogy
... nevû ... születési nevû személy akinek születési helye ... (ország) ... (település) születési ideje ... év ... hó-
nap ... nap,
anyja születési neve: ...
állampolgársága: magyar ; lakóhelye ... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz);
hallgatói azonosítója: ...
a ... nevû ... OM-azonosítójú középfokú mûvészetoktatási intézmény tanulója, az igazolást kiállító intézmény a mû-
vészeti felsõoktatási intézménybe való belépésre készíti fel, és ekként ... év ... hó ... napján nyilvántartásba vette.
Nevezett elõkészítõ jogviszonya megszûnésének – a teljesítmény és a követelmények alapján – becsült idõpont-
ja: ... év ... hó ... nap.
Az igazolás kiadásának célja:1

ösztöndíj-igénylés
állami, önkormányzati juttatások igénylése, jogosultság igazolása
magyar vagy külföldi hatóság elõtti felhasználás
munkavállalás
egyéb, ...

Keltezés, bélyegzõ, aláírás

1 A megfelelõ X jellel megjelölendõ.

I/H. Külföldi állampolgárságú személyek mûvészeti elõkészítõ jogviszony-igazolása

Sorszám: 00000000

Jogviszony-igazolás
(külföldi állampolgárságú személyek esetére)

A ... nevû ... címû ... intézményi azonosítójú felsõoktatási intézmény igazolja, hogy
... nevû ... születési nevû hallgatója, akinek születési helye ... (ország) ... (település) születési ideje ... év ... hó-
nap ... nap, anyja születési neve: ...
állampolgársága: ...; lakóhelye ... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz);
hallgatói azonosítója: ...
a ... nevû ... OM-azonosítójú középfokú mûvészetoktatási intézmény tanulója, az igazolást kiállító intézmény a mû-
vészeti felsõoktatási intézménybe való belépésre készíti fel, és ekként ... év ... hó ... napján nyilvántartásba vette.
Nevezett elõkészítõ jogviszonya megszûnésének – a teljesítmény és a követelmények alapján – becsült idõpont-
ja: ... év ... hó ... nap.
Az igazolás kiadásának célja:1

ösztöndíj-igénylés
állami, önkormányzati juttatások igénylése, jogosultság igazolása
magyar hatóság elõtt a magyarországi tartózkodás jogszerûségének igazolása
magyar vagy külföldi hatóság elõtti felhasználás
munkavállalás
egyéb, ...

Keltezés, bélyegzõ, aláírás

1 A megfelelõ X jellel megjelölendõ.
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I/I. megszûnt jogviszonyú személyek mûvészeti elõkészítõ jogviszony-igazolása

Sorszám: 00000000
Jogviszony-igazolás

(megszûnt jogviszonyú személyek esetére)

A ... nevû ... címû ... intézményi azonosítójú felsõoktatási intézmény igazolja, hogy
... nevû ... születési nevû hallgatója akinek születési helye ... (ország) ... (település) születési ideje ... év ... hó-
nap ... nap, anyja születési neve: ...
állampolgársága: ...; lakóhelye ... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz);
hallgatói azonosítója (ennek hiányában törzskönyvi száma): ... a ... nevû ... OM-azonosítójú középfokú mûvészet-
oktatási intézmény tanulója, az igazolást kiállító intézmény a mûvészeti felsõoktatási intézménybe való belépésre készíti
fel, és ekként ... év ... hó ... napján nyilvántartásba vette. A jogviszony ... év ... hó ... napján szûnt meg.
Az igazolás kiadásának célja:1

ösztöndíj-igénylés
állami, önkormányzati juttatások igénylése, jogosultság igazolása
magyar vagy külföldi hatóság elõtti felhasználás
munkavállalás
egyéb, ...

keltezés, bélyegzõlenyomat helye, aláírás

1 A megfelelõ X jellel megjelölendõ.

II. Oktatói, kutatói, tanári nyilatkozat

II/A. Az intézmény mûködési feltételeinek meglétének mérlegeléséhez adott nyilatkozat

Alulírott ... (név) (születési név: ..., anyja születési neve: ..., születési hely és idõ: ...) felhatalmazom
a ... nevû, ... intézményi azonosítójú felsõoktatási intézményt, hogy

a) a mûködési feltételek mérlegelése (szakindítás, doktori iskola létesítése, mûködési engedélyezés, a MAB eljárásai,
maximális hallgatói létszám megállapítása stb.) és a felsõoktatási törvény szerinti normatív állami költségvetési támoga-
tás megállapítása során

b) a mûködési feltételek mérlegelése (szakindítás, doktori iskola létesítése, mûködési engedélyezés, a MAB eljárásai,
maximális hallgatói létszám megállapítása stb.)
figyelembe vegyen.1

Tudomásul veszem, hogy az a) pont választása esetén
– 2007. szeptember 1-jét követõen más magyar felsõoktatási intézmény által kezdeményezett szakindítási vagy dok-

tori iskola létesítésére irányuló eljárás,
– 2007. szeptember 1-jét követõen kezdeményezett más magyar felsõoktatási intézmény létesítésére irányuló eljárás,
– 2010. szeptember 1-jét követõen más magyar felsõoktatási intézmény mûködési engedélyezése, MAB eljárása, ma-

ximális hallgatói létszám megállapítása
során nem vehetnek figyelembe.

Tudomásul veszem, hogy a b) pont választása esetén a fent megjelölt intézmény által
– 2007. szeptember 1-jét követõen kezdeményezett szakindítási vagy doktori iskola létesítésére irányuló eljárás
– 2010. szeptember 1-jét követõen a mûködési engedélyezésre, MAB eljárásra, maximális hallgatói létszám megálla-

pításra irányuló kérelem elbírálása
során nem vehetnek figyelemben.

Tudomásul veszem, hogy a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elõírásai szerint nyilatkozatom megté-
telét a megjelölt intézmény a felsõoktatási információs rendszer felé jelenti.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben egyidejûleg több, egymásnak ellentmondó vagy a felsõoktatásról szóló 2005.
évi CXXXIX. törvénnyel ellentétes nyilatkozatot tettem, egyik nyilatkozatomat sem veszik figyelembe.

Dátum, aláírás

1 A megfelelõ X jellel megjelölendõ.

2007/183. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 14351



II/B. Az intézmény mûködési feltételei meglétének mérlegeléséhez adott nyilatkozat visszavonása

Alulírott ... (név) (születési név: ..., anyja születési neve: ..., születési hely és idõ: ...) a ... nevû, ... intézményi
azonosítójú felsõoktatási intézmény részére a mûködési feltételek meglétének mérlegeléséhez és a költségvetési támoga-
táshoz adott nyilatkozatomat ... dátummal visszavonom.1

Tudomásul veszem, hogy a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elõírásai szerint nyilatkozatom megté-
telét a megjelölt intézmény a felsõoktatási információs rendszer felé jelenti.

Dátum, aláírás

1 A nem kívánt rész törlendõ.

II/C. Az intézmény költségvetési támogatásának megállapításához tett nyilatkozat

Alulírott ... (név) (születési név: ..., anyja születési neve: ..., születési hely és idõ: ...) felhatalmazom
a ... nevû, ... intézményi azonosítójú felsõoktatási intézményt, hogy a költségvetési támogatás megállapítása során
figyelembe vegyen.

Tudomásul veszem, hogy a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elõírásai szerint nyilatkozatom megté-
telét a megjelölt intézmény a felsõoktatási információs rendszer felé jelenti.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben egyidejûleg több felsõoktatási intézmény számára tettem ilyen nyilatkozatot,
egyik nyilatkozatomat sem veszik figyelembe.

Dátum, aláírás

II/D. Az intézmény költségvetési támogatásának megállapításához tett nyilatkozat visszavonása

Alulírott ... (név) (születési név: ..., anyja születési neve: ..., születési hely és idõ: ...) a ... nevû, ... intézményi
azonosítójú felsõoktatási intézmény részére a költségvetési támogatás megállapítása során való figyelembevételhez
adott nyilatkozatomat ... dátummal visszavonom.

Tudomásul veszem, hogy a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elõírásai szerint nyilatkozatom megté-
telét a megjelölt intézmény a felsõoktatási információs rendszer felé jelenti.

Dátum, aláírás

III. A felsõoktatási törvény 62. § (7) bekezdése szerinti igazolás

Sorszám:
Intézményi azonosító:
Törzskönyvi szám:

IGAZOLÁS

Igazolom, hogy ... hallgató, aki ... év ... hó ... napján ... ország ... településén ... néven született,
a(z) ... nevû felsõoktatási intézmény ... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett (abszolutóriumot szerzett).

A záróvizsga-bizottság elõtt ... év ... hó ... napján sikeres záróvizsgát tett.
A hallgató az oklevél kiállításának feltételéül szabott nyelvvizsga kötelezettségének nem tett eleget, így részére az ok-

levél nem adható ki.
Az elõírt nyelvvizsga teljesítésének igazolását követõ 30 napon belül a felsõoktatási intézmény kiállítja és kiadja az

oklevelet a jogosult részére.
Jelen igazolás az oklevelet nem helyettesíti, szakképzettséget nem igazol.

Keltezés, aláírás
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IV. Igazolás az oklevél kiállításáról

Sorszám:
Intézményi azonosító:
Törzskönyvi szám:

IGAZOLÁS

Igazolom, hogy ... hallgató, aki ... év ... hó ... napján ... ország ... településén ... néven született,
a(z) ... nevû felsõoktatási intézmény ... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett (abszolutóriumot szerzett).

A záróvizsga-bizottság elõtt ... év ... hó ... napján záróvizsgát tett és annak határozata alapján ... szakképzettsé-
get szerzett, oklevelének minõsítése ...

Fent nevezett az oklevél kiállításához szükséges valamennyi feltételt teljesítette, az oklevél kiadása ... számon folya-
matban van.

Keltezés, aláírások, záradékok

V. Az oklevél formaszövege

V/A. Alapképzésben szerezhetõ oklevél

Sorszám:
Intézményi azonosító:

OKLEVÉL

Ezt az oklevelet ... számára állítottuk ki, aki ... év ... hó ... napján ... ország ... településén ... néven született,
és a(z) ... nevû felsõoktatási intézmény ... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. A szak képzési ideje ... fél-
év.

A záróvizsga-bizottság ... év ... hó ... napján kelt határozata alapján nevezett alapfokozatot és ... szakképzettsé-
get szerzett, oklevelének minõsítése ...

Keltezés, aláírások, záradékok

V/B. Alapképzésben szerezhetõ oklevél, közös képzés esetén

Sorszám:
Intézményi azonosító:

OKLEVÉL

Ezt az oklevelet ... számára állítottuk ki, aki ... év ... hó ... napján ... ország ... településén ... néven született,
és a(z) ... , és a(z) ...., és a(z) .... nevû felsõoktatási intézmények közös képzésének keretében ... szak tanulmányi kö-
telezettségeinek eleget tett. A szak képzési ideje ... félév. A tanulmányi adminisztrációt a(z) ... nevû felsõoktatási in-
tézmény végezte.

A záróvizsga-bizottság ... év ... hó ... napján kelt határozata alapján nevezett alapfokozatot és ... szakképzettsé-
get szerzett, oklevelének minõsítése ...

Keltezés, aláírások, záradékok

V/C. A felsõfokú szakképzés után szakirányú továbbtanulás esetén alapképzésben szerezhetõ oklevél

Sorszám:
Intézményi azonosító:

OKLEVÉL

Ezt az oklevelet ... számára állítottuk ki, aki ... év ... hó ... napján ... ország ... településén ... néven született,
és a(z) ... nevû ... intézményi azonosítójú intézményben folytatott ... félév idõtartamú tanulmányai végén megszer-
zett ... szakképesítést igazoló bizonyítvány birtokában, a bizonyítvány által tanúsított ismeretekbõl 30–60 kredit beszá-
mításával a(z) ... nevû felsõoktatási intézmény ... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. A szak képzési ide-
je ... félév..

2007/183. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 14353



A záróvizsga-bizottság ... év ... hó ... napján kelt határozata alapján nevezett alapfokozatot és ... szakképzettsé-
get szerzett, oklevelének minõsítése ...

Keltezés, aláírások, záradékok

V/D. Mesterképzésben szerezhetõ oklevél

Sorszám:
Intézményi azonosító:

OKLEVÉL

Ezt az oklevelet ... számára állítottuk ki, aki ... év ... hó ... napján ... ország ... településén ... néven született,
és a(z) ... nevû felsõoktatási intézmény ... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. A szak képzési ideje ... fél-
év.

A záróvizsga-bizottság ... év ... hó ... napján kelt határozata alapján nevezett mesterfokozatot és ... szakképzett-
séget szerzett, oklevelének minõsítése ...

Keltezés, záradékok, aláírás

V/E. Mesterképzésben szerezhetõ oklevél, közös képzés esetén

Sorszám:
Intézményi azonosító:

OKLEVÉL

Ezt az oklevelet ... számára állítottuk ki, aki ... év ... hó ... napján ... ország ... településén ... néven született,
és a(z) ... , és a(z) ...., és a(z) .... nevû felsõoktatási intézmények közös képzésének keretében ... szak tanulmányi kö-
telezettségeinek eleget tett. A szak képzési ideje ... félév. A tanulmányi adminisztrációt a(z) ... nevû felsõoktatási in-
tézmény végezte.

A záróvizsga-bizottság ... év ... hó ... napján kelt határozata alapján nevezett mesterfokozatot és ... szakképzett-
séget szerzett, oklevelének minõsítése ...

Keltezés, záradékok, aláírás

V/F. Szakirányú továbbképzésben szerezhetõ oklevél

Sorszám:
Intézményi azonosító:

OKLEVÉL

Ezt az oklevelet ... számára állítottuk ki, aki ... év ... hó ... napján ... ország ... településén ... néven született,
és a(z) ... nevû felsõoktatási intézményben szerzett ... év ... hó ... napján kelt ... számon kiállított oklevéllel iga-
zolt ... fokozat és ... szakképzettsége alapján a(z) ... nevû felsõoktatási intézmény ... szak tanulmányi kötelezettsé-
geinek eleget tett.

A záróvizsga-bizottság ... év ... hó ... napján kelt határozata alapján nevezett ... szakképzettséget szerzett, okle-
velének minõsítése ...

Keltezés, aláírások, záradékok

VI. Az oklevelekben használható záradékok

Másodlat kiadásakor:
„Másodlat! Ezt az oklevelet a ... számú törzslap alapján állítottuk ki, tartalmában az eredeti oklevéllel mindenben

megegyezik. Keltezés, bélyegzõlenyomat, aláírás”
Korábbi tanulmányok beszámításakor ugyanazon képzési szinten:
„Az oklevél tulajdonosa a tanulmányi követelményeket a ... felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányai-

ból ... számú kredit beszámításával teljesítette. Keltezés, bélyegzõlenyomat, aláírás”
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Jogelõd felsõoktatási intézmény megjelenítésére:
„Az oklevél tulajdonosa tanulmányait a kiállító intézmény jogelõdjében, a ... nevû felsõoktatási intézményben foly-

tatta. A jogutódlásra ... év ... hó ... napján került sor. Keltezés, bélyegzõlenyomat, aláírás”
Specializáció (önálló szakképzettséget nem eredményezõ szakirány) elvégzésekor:
„Az oklevél tulajdonosa tanulmányai során a ... specializáció (önálló szakképzettséget nem eredményezõ szakirány)

követelményeit teljesítette. Keltezés, bélyegzõlenyomat, aláírás”

VII. Az oklevélmelléklet formaszövege

Oklevélmelléklet

Az oklevéltörzskönyvi száma:
A kiállítás éve:
1. Az oklevél megszerzõjének adatai

1.1. Vezetéknév

1.2. Utónév

1.3. Születési hely (ország, város) és idõ

1.4. Hallgatói azonosító

2. Az oklevél adatai

2.1. A szakképzettség és a vele járó cím (teljes és rövidített formában)

2.2. Az oklevél megszerzése érdekében elvégzett szak/szakok

2.3. Az oklevelet kibocsátó intézmény neve, intézményi azonosítója és jogállása

2.4. A képzést folytató intézmény neve, intézményi azonosítója és jogállása (amennyiben eltér a 2.3. pontban megje-
lölttõl)

2.5. A képzés nyelve

3. A képzés szintjének adatai

3.1. A képzés szintje

3.2. A képzési idõ a képzési és kimeneti követelmény szerint

3.3. A képzésbe való belépés feltételei

4. A képzés tartalmára és az elért eredményekre vonatkozó adatok

4.1. A képzés munkarendje

4.2. A képzés követelményei
4.2.1. A szak követelményeit meghatározó jogszabály, határozat
4.2.2. A képzési cél
4.2.3. A megszerzendõ kreditek száma
4.2.4. Az ismeretek ellenõrzésének rendszere
4.2.5. A szakmai gyakorlat jellege, hossza, kreditértéke

4.3. Az egyes tantárgyak/érdemjegyek/kreditpontok
4.3.1. Más tanulmányok alapján elismert tudás
(követelmény megnevezése, kreditpont, érdemjegy)
4.3.2. Munkatapasztalat alapján elismert tudás
(követelmény megnevezése, kreditpont, érdemjegy)
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4.3.3. Tanulmányok során megszerzett tudás
(követelmény megnevezése, kreditpont, érdemjegy)

4.4. Az értékelés rendszere

4.5. Az oklevél minõsítése

5. Az oklevéllel járó jogosultságok

5.1. Továbbtanulási jogosultságok

5.2. Szakmai jogosultságok

6. További információk
6.1.1. Egyéb információk
6.1.2. Intézményi információk

6.2. Egyéb hasznos információk forrásának megjelölése

7. Az oklevélmelléklet hitelesítése

8. A magyar felsõoktatási rendszer leírása

VIII. Kreditigazolás

Kreditigazolás

1. Törzskönyvi szám:

2. A hallgató adatai

2.1. Vezetéknév

2.2. Utónév

2.3. Születési név

2.4. Születési hely (ország, város) és idõ

2.5. Hallgatói azonosító

3. Szak/szakok

4. A képzést folytató intézmény

4.1. neve

4.2. intézményi azonosítója

5. A képzés

5.1. nyelve

5.2. munkarendje

6. Az egyes tantárgyak/érdemjegyek/kreditpontok
(tantárgy (kurzus) megnevezése, számonkérés módja, tematikája, kreditpont, érdemjegy)

7. A kreditigazolás hitelesítése
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IX. Hallgatói adatkezelési nyilatkozat

Alulírott ... (hallgató neve) (születéskori név: ... születési hely, idõ: ..., anyja születéskori neve: ...) hozzájárulok,
hogy a ... nevû ... azonosítójú felsõoktatási intézmény az alábbi adataimat nyilvántartsa:

telefonszám
e-mail cím
...
...
...

Hozzájárulok továbbá, hogy a telefonszámomat és e-mail címemet a megjelölt felsõoktatási intézmény a felsõoktatá-
si információs rendszer részére átadja.1

Hozzájárulok, hogy az Oktatási Hivatal az értesítési adataim segítségével tanulmányaimmal kapcsolatos értesítése-
ket, információkat juttasson el részemre.1

Hozzájárulok, hogy az Oktatási Hivatal más szervezet megbízásából megkeressen engem.1

Dátum, aláírás

1 A megfelelõ X jellel megjelölendõ”.

5. számú melléklet a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet a 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az Oktatási Hivatal közoktatási értékelési és vizsgaközpontként ellátandó feladataihoz
kapcsolódó regionális szervezeti egységei

1. Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság

Illetékességi területe: Gyõr-Moson-Sopron megye, Zala megye, Vas megye.
Központja: Gyõr

2. Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság

Illetékességi területe: Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye.
Központja: Veszprém

3. Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság

Illetékességi területe: Tolna megye, Baranya megye, Somogy megye.
Központja: Kaposvár

4. Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság

Illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye.
Központja: Miskolc

5. Észak-alföldi Regionális Igazgatóság

Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
Központja: Debrecen

6. Dél-alföldi Regionális Igazgatóság

Illetékességi területe: Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye.
Központja: Szeged

7. Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság

Illetékességi területe: Budapest, Pest megye.
Központja: Budapest”
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A Kormány
373/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a felnõttképzést folytató intézmények
és a felnõttképzési programok akkreditációjának

szabályairól szóló
22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kormány a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. tör-
vény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a kö-
vetkezõket rendeli el:

1. §

A felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttkép-
zési programok akkreditációjának szabályairól szóló
22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) Az akkreditációs eljárás a felnõttképzést folytató
intézmény kérelmére [Fktv. 12. § (1) bek., 19. § (1) bek.],
bejelentésére [Fktv. 19. § (3) bek.], illetve az Oktatási Hi-
vatal megkeresése alapján hivatalból [Fktv. 12. § (6) bek.,
19. § (6) bek.] indul. Az intézmény- és programakkreditá-
ció iránti kérelmet külön eljárásban kell elbírálni.”

2. §

Az R. 9. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) A bejelentésre, illetve a hivatalból indult akkreditá-
ciós eljárásban a FAT bizonyítási eljárás lefolytatása nél-
kül a határozat meghozatalával egyidejûleg kiadja az in-
tézmény-, illetve a programakkreditációs tanúsítványt.

3. §

Az R. a következõ 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) Az Oktatási Hivatal Fktv. 12. §-ának (6) be-

kezdése alapján megküldött jegyzéke tartalmazza:
a) a felsõoktatási intézmény nevét (azonosító számát),
b) a felsõoktatási intézmény székhely szerinti címét,
c) a felsõoktatási intézménynek a felnõttképzést folyta-

tó intézmények nyilvántartásában szereplõ nyilvántartási
számát.

(2) Ha a felsõoktatási intézménynek az intézményakk-
reditációs tanúsítványban szereplõ adataiban változás kö-
vetkezik be, errõl az Oktatási Hivatal 15 napon belül tájé-

koztatja a FAT-ot. Ilyen esetben a FAT a 14. §
(2) bekezdésének megfelelõen jár el.”

4. §

Az R. 14/A. §-ának a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„14/A. § A közoktatási feladatot ellátó – külön jog-
szabályban meghatározott – szakképzõ intézmény egy-
szerûsített eljárás keretében szerezhet intézményakkre-
ditációt. A FAT ebben az eljárásban az intézmény fel-
nõttképzésre vonatkozó dokumentumait helyszíni
szemle tartása nélkül egy szakértõ bevonásával vizsgál-
ja. Az eljárás a szakképzõ intézmény tárgyi feltételeinek
vizsgálatára nem terjed ki.”

5. §

Az R. 16. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki,
ezzel egyidejûleg a jelenlegi (6) bekezdése számozása
(7) bekezdésre módosul:

„(6) Az Oktatási Hivatal Fktv. 19. §-ának (6) bekezdése
alapján megküldött jegyzéke tartalmazza:

a) a képzési program megnevezését,
b) a képzés célcsoportját,
c) a képzés során megszerezhetõ kompetenciákat,
d) a program érvényességi idejét,
e) a programot indító és regisztrált felsõoktatási intéz-

mény nevét, címét, felnõttképzési nyilvántartási számát.”

6. §

Az R. 22. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép, egyben a bekezdés a következõ
c) ponttal egészül ki:

[Törölni kell a nyilvántartásból az intézményt, illetve a
programot abban az esetben, ha]

„b) a tanúsítvány érvényességének ideje lejár és az akk-
reditáció újbóli megadása iránt az NSZFI-hez kérelem
nem érkezett,

c) a felsõoktatási intézmény megszûnik és erre tekintet-
tel a törlést az Oktatási Hivatal kéri.”

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba. Rendelkezéseit a folyamatban levõ ügyekben is
alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
9. §-ának (1) bekezdésében, 20. §-ának (1) bekezdésében,
22. §-ának (1) bekezdésében az „NFI” szövegrész helyébe
„NSZFI” szövegrész, 19. §-ának (1) bekezdésében a „Fog-
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lalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium” szöveg-
rész helyébe a „minisztérium” szövegrész lép.

(3) Ez a rendelet 2008. december 31-én hatályát
veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
374/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az Európai Unió soros magyar elnökségben
közvetlenül résztvevõk kiválasztásáról,

képzésérõl és anyagi elismerésérõl

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában megállapított feladatkörében és a 35. §-ának
(2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskö-
rében eljárva, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 80. §-ának (4) bekezdésében, a
központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvény 76. §-ának (5) bekezdésében, a fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszo-
nyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §-a (1) bekez-
désének h) pontjában, a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény 287. §-ának (3) bekezdésében és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 92. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – az Európai Unió soros magyar elnökségébõl fa-
kadó feladatok sikeres és hatékony ellátása érdekében – a
következõket rendeli el:

A RENDELET HATÁLYA

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a rendelet alapján kivá-
lasztott, az Európai Unió soros magyar elnökségében
(a továbbiakban: EU-elnökség) közvetlenül részt vevõkre,
akik

a) az Európai Unió Tanácsának elõkészítõ szerveiben
(tanácsi munkacsoportokban, bizottságokban) elnökségi
feladatokat, vagy

b) az Európai Unió elnökségéhez közvetlenül kapcso-
lódó központi vagy tárcakoordinációs feladatokat látnak el
(a továbbiakban együttesen: az elnökségi stáb).

(2) A rendelet 6–10. §-át alkalmazni kell az elnökségi
feladatokhoz kapcsolódó központi és tárcakoordinációs
feladatokban közvetlenül részt vevõ ügykezelõkre
(a továbbiakban: elnökségi feladatot ellátó ügykezelõk),
illetve az Európai Unió Tanácsa elõkészítõ szerveinek (ta-
nácsi munkacsoportoknak, bizottságoknak) napirendjén
lévõ egy-egy kérdés tekintetében szakértõi feladatokat el-
látó tisztviselõkre (a továbbiakban: dossziéfelelõsök).

(3) Az elnökségi stáb tagjaként elnökségi feladatot a
köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény, a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos ál-
lományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõ-
déses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény hatálya alá tartozó személy (a továbbiakban
együttesen: tisztviselõ) láthat el.

(4) Az elnökségi stábba tartozó tisztviselõknek a köz-
ponti közigazgatási szervek közötti létszámfelosztását
– figyelemmel az uniós követelményekre, az EU-elnökség
feladataira és a központi közigazgatási szervek vezetõinek
feladat- és hatáskörére – a Kormány határozatban állapítja
meg.

(5) A központi közigazgatási szerv elnökségi feladatai
igazodnak az irányítását ellátó miniszter jogszabályokban
meghatározott feladat- és hatásköréhez.

AZ ELNÖKSÉGI STÁB KIVÁLASZTÁSA

2. §

(1) Az adott elnökségi feladatért felelõs központi köz-
igazgatási szerv vezetõje az elnökségi stábba jelölheti azt a
tisztviselõt, aki

a) az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében
való részvételrõl és az ehhez kapcsolódó kormányzati ko-
ordinációról szóló 1123/2006. (XII. 15.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Korm. határozat) 2. számú melléklete
szerint létrehozott Európai Koordinációs Tárcaközi Bi-
zottság (a továbbiakban: EKTB) szakértõi csoportjának
tagjaként vagy az EKTB-tagjaként a magyar álláspont ki-
alakításában és képviseletében részt vesz, vagy
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b) központi közigazgatási szervnél az európai uniós
tagsággal összefüggõ kormányzati vagy tárcakoordinációs
feladatok lát el és

c) az adott elnökségi feladat ellátásához szükséges ma-
gas szintû ágazati-szakmai és európai uniós, illetve elnök-
ségi ismeretekkel, illetve

d) legalább B2 szintû uniós szakismerettel bõvített an-
gol – és amennyiben az adott elnökségi feladat ellátásához
szükséges legalább B1 szintû francia-nyelvtudással ren-
delkezik, és

d) az elnökségi feladatok ellátására kész, képes és al-
kalmas.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó tisztvi-
selõk listáját a külügyminiszter – a központi közigazgatási
szervek vezetõinek bejelentése alapján – állítja össze.

(3) Az elnökségi stábba az (1) bekezdésnek megfelelõen
jelölt tisztviselõ idegennyelv-tudását és az elnökségi fel-
adatok ellátásához szükséges készségeit és képességeit –
az 5. §-nak megfelelõen – fejlesztési központban felmérés
keretében ellenõrzik.

(4) A fejlesztési központ felmérésének eredményét
figyelembe véve – az adott EU-elnökségi feladathoz igazí-
tottan – határozzák meg az (1)–(2) bekezdéseknek meg-
felelõen kiválasztott elnökségi stáb-tag egyéni fejlesztési
tervét.

3. §

(1) Amennyiben a központi közigazgatási szerv vezetõ-
je a feladat- és hatáskörébe tartozó adott elnökségi feladat-
ra a 2. § (1)–(3) bekezdéseinek megfelelõen nem tudott az
elnökségi stábba tisztviselõt jelölni, úgy jelölheti azt a
tisztviselõt, aki

a) az adott elnökségi feladat ellátásához szükséges ma-
gas szintû ágazati-szakmai és európai uniós, illetve elnök-
ségi ismeretekkel,

b) B2 szintû uniós szakismerettel bõvített angol – és
amennyiben az adott EU-elnökségi feladat ellátásához
szükséges legalább B1 szintû francia-nyelvtudással ren-
delkezik és

c) az elnökségi feladatok ellátására kész, képes és al-
kalmas.

(2) Az elnökségi stábba az (1) bekezdésnek megfelelõen
jelölt tisztviselõ ágazati-szakmai ismereteit, európai uniós,
illetve elnökségi ismereteit, idegennyelv-tudását és az el-
nökségi feladatok ellátásához szükséges készségeit és ké-
pességeit – az 5. §-nak megfelelõen – kiválasztási köz-
pontban mérik fel.

(3) A kiválasztási központ felmérésének eredményét
figyelembe véve – az adott EU-elnökségi feladathoz igazí-
tottan – határozzák meg az (1)–(2) bekezdéseknek meg-

felelõen kiválasztott elnökségi stáb-tag egyéni fejlesztési
tervét.

4. §

(1) Amennyiben a központi közigazgatási szerv veze-
tõje a központi közigazgatási szerv feladat- és hatáskö-
rébe tartozó adott elnökségi feladatra a 2. § (1)–(3) be-
kezdéseinek és a 3. § (1)–(2) bekezdéseinek megfele-
lõen nem tudott az elnökségi stábba tisztviselõt jelölni,
úgy az adott elnökségi feladat ellátására nyilvános pá-
lyázatot kell kiírni.

(2) A pályázati felhívás közzétételérõl a Miniszterelnö-
ki Hivatalt vezetõ miniszter a külügyminiszterrel és az
adott elnökségi feladatért felelõs központi közigazgatási
szerv vezetõjével együttmûködve gondoskodik.

(3) A pályázónak – az adott elnökségi feladatnak meg-
felelõen – rendelkeznie kell:

a) közszolgálati, katonai szolgálati vagy hivatásos
szolgálati jogviszony betöltésének a vonatkozó jogszabá-
lyokban meghatározott feltételeivel,

b) az adott elnökségi feladat ellátásához szükséges fel-
sõfokú, szakirányú végzettséggel,

c) legalább C1 szintû uniós szakismerettel bõvített an-
gol – és amennyiben az adott elnökségi feladat ellátásához
szükséges legalább B1 szintû francia-nyelvtudással.

(4) A (3) bekezdésben meghatározottak mellett a pályá-
zati felhívásnak tartalmaznia kell a Ktv. 10. § (9) bekezdé-
sében foglaltakat.

(5) A pályázók felmérése és a pályázatok elbírálása az
5. §-ban meghatározott eljárás szerint történik.

(6) A kiválasztási központ felmérésének eredményét
figyelembe véve – az adott elnökségi feladathoz igazítva –
határozzák meg a kiválasztott elnökségi stáb-tag egyéni
fejlesztési tervét.

A FEJLESZTÉSI KÖZPONT
ÉS A KIVÁLASZTÁSI KÖZPONT

5. §

(1) Az e rendeletben meghatározott kiválasztási eljárás-
ban a jelölt, illetve a pályázó meglévõ szaktudását, képes-
ségeit és készségeit fejlesztési központ vagy kiválasztási
központ keretében kell felmérni.

(2) A fejlesztési központ olyan eljárás, amelynek célja a
jelölt meglévõ tudásának, képességeinek és készségeinek
felmérése, fejlesztési területeinek meghatározása és egyé-
ni fejlesztési tervének kialakítása. A fejlesztési központ
során a jelölt idegennyelv-tudását (angol és francia) és az
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elnökségi feladatok ellátásához szükséges képességeinek
és készségeinek felmérését végzik.

(3) A kiválasztási központ olyan eljárás, amelynek célja
a jelölt meglévõ tudásának, képességeinek és készségei-
nek a felmérése, továbbá a jelöltek rangsorolása, kiválasz-
tása, majd ezt követõen egyéni fejlesztési tervének kialakí-
tása. A kiválasztási központ során a jelölt idegennyelv-tu-
dását (angol és francia), az elnökségi feladatok ellátásához
szükséges képességeinek és készségeinek, az ágazati-
szakmai ismereteinek és az európai uniós/elnökségi tudá-
sának felmérését végzik.

(4) A kiválasztási eljárás koordinációját, különösen a
fejlesztési központtal és a kiválasztási központtal össze-
függõ koordinációs feladatokat a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter a külügyminiszterrel és az adott elnök-
ségi feladatot ellátó központi közigazgatási szerv vezetõ-
jével együttmûködve látja el.

(5) A fejlesztési központ keretében a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ miniszter felelõs az adott elnökségi feladat
ellátásához szükséges idegennyelv-ismeret és készségek,
képességek felméréséért. Ehhez külsõ közremûködõt
igénybe vehet.

(6) A kiválasztási központ keretében – a Miniszterelnö-
ki Hivatal koordinációja mellett –

a) az adott elnökségi feladatot ellátó központi közigaz-
gatási szerv vezetõje felelõs a szükséges ágazati szakmai
ismeretek,

b) a külügyminiszter felelõs az adott elnökségi feladat
ellátásához szükséges európai uniós, illetve elnökségi is-
meretek felméréséért, valamint

c) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter felelõs
az adott elnökségi feladat ellátásához szükséges idegen-
nyelv-ismeret és készségek, képességek felméréséért. Eh-
hez külsõ közremûködõt igénybe vehetnek.

(7) A 3. § (2) bekezdésének, valamint a 4. § (5) bekezdé-
sének alkalmazásában a kiválasztási központ keretében el-
ért eredmények értékelését a Miniszterelnöki Hivatalt ve-
zetõ miniszter, az adott elnökségi feladatért felelõs köz-
ponti közigazgatási szerv vezetõje és a külügyminiszter ál-
tal kijelölt személyek részvételével mûködõ elõkészítõ bi-
zottság végzi. Amennyiben az elõkészítõ bizottságban a
feladat elvégzésére legalkalmasabb pályázóról nincs
egyetértés, az elõkészítõ bizottság elõterjesztésére az adott
elnökségi feladatért felelõs központi közigazgatási szerv
vezetõje dönt.

(8) A pályázatok értékelése során elõnyt jelent
a) az angol és francia nyelvismeret mellett az Európai

Unió további hivatalos nyelveinek államilag elismert
nyelvvizsgával igazolt ismerete,

b) a Korm. határozatban szabályozott feladatok ellátá-
sában szerzett közigazgatási gyakorlat,

c) az Európai Unió intézményeinél szerzett gyakorno-
ki- vagy munkatapasztalat,

d) Magyarország európai uniós tagságával összefüggõ
munkakörben szerzett tapasztalat.

(9) A kiválasztási eljárás során kiválasztott közszolgá-
lati, katonai szolgálati vagy hivatásos szolgálati jogvi-
szonnyal nem rendelkezõ pályázóval az adott elnökségi
feladatot ellátó közigazgatási szerv az adott elnökségi fel-
adat ellátására határozott idejû közszolgálati, katonai szol-
gálati vagy hivatásos szolgálati jogviszonyt létesít.

(10) A kiválasztási eljárás során kiválasztott közszolgá-
lati, katonai szolgálati vagy hivatásos szolgálati jogvi-
szonnyal rendelkezõ pályázót az adott elnökségi feladatot
ellátó központi közigazgatási szervhez határozott idõre át-
helyezik, kirendelik, vagy vezénylik.

KÉPZÉS

6. §

(1) Az elnökségi stáb tagjai az elnökségi feladatok sike-
res és eredményes lebonyolítása érdekében – a kiválasztási
eljárásban elért eredményeik alapján, személyre meghatá-
rozott fejlesztés (képzési) terv szerint – az adott elnökségi
feladathoz igazodó képzésen (a továbbiakban: EU-elnök-
ségi képzés) vesznek részt. A tisztviselõ a képzés megkez-
désekor nyilatkozatban vállalja, hogy a részére meghatáro-
zott képzési kötelezettségnek az elmulasztása esetén a ren-
deletben meghatározottak szerint a képzés költségét meg-
téríti.

(2) Az EU-elnökségi képzési program összeállításáról,
ütemezésérõl és lebonyolításáról a Miniszterelnöki Hiva-
talt vezetõ miniszter és a külügyminiszter együttesen gon-
doskodik. Az EU-elnökségi képzési program összeállítá-
sakor az Európai Unió soros elnökségének feladatait és an-
nak ellátásához szükséges uniós követelményeket kell
figyelembe venni.

(3) Az EU-elnökségi képzési program keretében az ága-
zati szakmai képzésrõl az adott elnökségi feladatért felelõs
központi közigazgatási szerv vezetõje gondoskodik.

(4) Az idegennyelvi-képzésért és az elnökségi feladatok
ellátásához szükséges készségek, képességek fejlesztésé-
vel összefüggõ képzésért a Miniszterelnöki Hivatalt veze-
tõ miniszter, az európai uniós elnökségi képzésért a kül-
ügyminiszter felelõs.

(5) Az EU-elnökségi képzés költségeit a tisztviselõ kö-
teles visszatéríteni, ha

a) neki felróható okból az elnökségi képzést elmulaszt-
ja, vagy a képzés során elõírt követelményeket nem teljesí-
ti, vagy
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b) neki felróható okból a felkészülés vagy az elnökség
alatt az EU-elnökségi feladatait nem teljesíti és ezáltal az
elnökségi stáb-tagságát az EU-elnökségi képzés, az elnök-
ségi felkészülés vagy az elnökség alatt a közigazgatási
szerv vezetõje megszünteti, vagy

c) közszolgálati, katonai szolgálati, hivatásos szolgála-
ti jogviszonyáról az EU-elnökségi képzés, az elnökségi
felkészülés vagy az elnökség alatt lemond, vagy

d) hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel közszolgálati
jogviszonya az EU-elnökségi képzés, az elnökségi felké-
szülés vagy az elnökség alatt megszûnik, vagy

e) neki felróható okból közszolgálati, katonai szolgála-
ti vagy hivatásos szolgálati jogviszonya alól az EU-elnök-
ségi képzés, az elnökségi felkészülés vagy az elnökség
alatt felmentik.

(6) A központi közigazgatási szerv vezetõje – a Minisz-
terelnöki Hivatalt vezetõ miniszter egyetértésével – az
(5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezett-
séget a tisztviselõ írásban elõterjesztett kérelmére méltá-
nyosságból mérsékelheti vagy elengedheti.

(7) A tisztviselõnek az elnökségi képzés és az ezzel
összefüggõ beszámolási vagy vizsgakötelezettség teljesí-
tése miatt kiesõ munkaidõre járó illetményét a központi
közigazgatási szerv köteles megtéríteni. Az EU-elnökségi
képzés miatt igazolt távollét munkában töltött idõnek mi-
nõsül.

(8) Ha a tisztviselõ az EU-elnökségi képzést a munkál-
tatónak felróható okból mulasztja el, illetve nem teljesíti,
akkor az EU-elnökségi képzés költségeit a munkáltató kö-
teles megtéríteni.

(9) Az elnökségi feladatot ellátó ügykezelõk és a
dossziéfelelõsök a központi közigazgatási szerv vezetõjé-
nek javaslatára a részükre meghatározott EU-elnökségi
képzésben részt vesznek. Ebben az esetben rájuk e § ren-
delkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.

AZ ELNÖKSÉGI STÁB ANYAGI ELISMERÉSE

Az EU-elnökségi pótlék

7. §

(1) E rendelet alapján az elnökségi stáb-tagnak, az ügy-
kezelõnek és a dossziéfelelõsnek többletmunkája, képzési
többletterhe elismeréseként félévente egy összegben kifi-
zetésre kerülõ EU-elnökségi pótlék adható.

(2) Az EU-elnökségi pótlék mértéke és esedékessége
igazodik az elnökségi stáb-tag, az ügykezelõ és a dosszié-
felelõs elnökségi feladataihoz.

(3) Az EU-elnökségi pótlék mértéke a tisztviselõ kifize-
tés esedékességét megelõzõ, hat havi illetményének száza-
lékában meghatározott összege az alábbiak szerint:

a) az Európai Unió Tanácsát elõkészítõ szervek (taná-
csi munkacsoportok, bizottságok) elnöki feladatait ellátó
tisztviselõ, valamint az EU-elnökség központi és tárca-
koordinációs feladatait ellátó vezetõ tisztviselõ esetében

aa) 2009. januárjában, 2009. júliusában és 2010. janu-
árjában a hat havi illetmény 30%-a,

ab) 2010. júliusában és 2011. januárjában a hat havi il-
letmény 40%-a,

ac) 2011. júliusában a hat havi illetmény 50%-a,
ad) 2011. decemberében a hat havi illetmény 25%-a;
b) az Európai Unió Tanácsát elõkészítõ szervek (taná-

csi munkacsoportok, bizottságok) elnökségi feladataiban
részt vevõ tisztviselõ (a helyettesek és a magyar nemzeti
álláspontot képviselõk), valamint az EU-elnökség köz-
ponti és tárcakoordinációs feladatait ellátó tisztviselõ ese-
tében

ba) 2009. januárjában, 2009. júliusában és 2010. janu-
árjában a hat havi illetmény 25%-a,

bb) 2010. júliusában és 2011. januárjában a hat havi il-
letmény 30%-a,

bc) 2011. júliusában a hat havi illetmény 40%-a,
bd) 2011. decemberében a hat havi illetmény 25%-a;
c) az EU-elnökségi feladatot ellátó ügykezelõk eseté-

ben legfeljebb
ca) 2010. júliusában és 2011. januárjában a hat havi il-

letmény 20%-a,
cb) 2011. júliusában a hat havi illetmény 30%-a,
cc) 2011. decemberében a hat havi illetmény 10%-a;
d) a dossziéfelelõsök esetében legfeljebb
da) 2010. júliusában és 2011. januárjában a hat havi il-

letmény 25%-a,
db) 2011. júliusában a hat havi illetmény 35%-a,
dc) 2011. decemberében a hat havi illetmény 15%-a.

(4) Az ügykezelõk és dossziéfelelõsök EU-elnökségi
pótlékának pontos összegét az elnökségi többletfeladatok-
hoz igazítottan a központi közigazgatási szerv vezetõje ál-
lapítja meg.

8. §

Az EU-elnökségi pótlék annak a tisztviselõnek adható,
aki

a) az EU-elnökségi képzési feladatait megfelelõen tel-
jesíti, az elõírt vizsgakötelezettségnek eleget tesz,

b) az elnökségi feladatait teljesíti és – köztisztviselõk
esetében – egyéni teljesítményértékelése legalább elvárt,

c) az EU-elnökségi pótlék kifizetésének esedékessége-
kor közszolgálati, katonai szolgálati, vagy hivatásos szol-
gálati jogviszonya fennáll, illetve akinek az esetében az
6. § (5) bekezdésében foglaltak nem állnak fenn.
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AZ EU-ELNÖKSÉGI JUTALOM

9. §

(1) Az elnökségi stáb-tagnak, az elnökségi feladatot el-
látó ügykezelõnek és a dossziéfelelõsnek a sikeres EU-el-
nökség lezárását követõen EU-elnökségi jutalom adható.

(2) Az EU-elnökségi jutalom mértéke igazodik az el-
nökségi stáb-tag, az elnökségi feladatot ellátó ügykezelõ
és a dossziéfelelõs elnökségi feladataihoz. Az EU-elnök-
ségi jutalom mértéke legfeljebb:

a) az Európai Unió Tanácsát elõkészítõ szervek (taná-
csi munkacsoportok, bizottságok) elnöki feladatait ellátó
tisztviselõ, valamint az EU-elnökség központi és tárca ko-
ordinációs feladatait ellátó vezetõ tisztviselõ esetében
6 havi illetmény,

b) az Európai Unió Tanácsát elõkészítõ szervek (taná-
csi munkacsoportok, bizottságok) elnökségi feladataiban
részt vevõ tisztviselõ (a helyettesek és a magyar nemzeti
álláspontot képviselõk), valamint az EU-elnökség köz-
ponti és tárcakoordinációs feladatait ellátó tisztviselõ ese-
tében 4 havi illetmény,

c) az elnökségi feladatot ellátó ügykezelõk esetében
2 havi illetmény,

d) a dossziéfelelõsök esetében 3 havi illetmény.

(3) Az EU-elnökségi jutalom pontos összegérõl a köz-
ponti közigazgatási szerv vezetõje az elnökségi feladatok-
kal járó többletmunkavégzés és elvégzett munka minõsé-
ge, a tisztviselõ teljesítménye alapján dönt.

10. §

Az EU-elnökségi feladatokban résztvevõ elnökségi
stáb-tagok, az elnökségi feladatot ellátó ügykezelõk és
dossziéfelelõsök e rendeletben meghatározott anyagi elis-
merésére fordítható keretösszeget az éves költségvetési
törvény tervezése során figyelembe kell venni.

HATÁLYBALÉPÉS

11. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 7. §-ának (3) bekezdése 2011. december
31-én a hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
375/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a kisebbségi önkormányzatoknak a központi
költségvetésbõl nyújtott feladatarányos támogatások

feltételrendszerérõl és elszámolásának rendjérõl

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nem-
zeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi
LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 64. §-a (5) be-
kezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a
következõket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya a községben, a városban és a fõ-
város kerületeiben (a továbbiakban: települési), továbbá a
megyében és a fõvárosban (a továbbiakban: területi) mû-
ködõ kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támoga-
tására terjed ki. Az országos kisebbségi önkormányzatok
feladatarányos támogatásáról külön törvény rendelkezik.

(2) A rendelet alkalmazásában
a) feladatarányos támogatás: a települési és a területi

kisebbségi önkormányzatok általános mûködési és fel-
adatalapú, illetve kiegészítõ támogatása;

b) általános mûködési támogatás: a települési és a terü-
leti kisebbségi önkormányzatokat a megalakulásukat kö-
vetõ hónap 1-jétõl a rendelet szerint megilletõ, az önkor-
mányzati mûködéssel közvetlenül összefüggõ – a Nek. tv.
27. §-ának (1)–(2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat
által biztosított feltételeken kívüli – feltételek biztosításá-
ra, az ellátott tevékenységhez kapcsolódó költségek fede-
zésére szolgáló támogatás (ilyen költségek különösen a re-
zsi típusú és a munkabér típusú költségek, a költségtérítés,
a tiszteletdíj);

c) feladatalapú támogatás: a települési és a területi ki-
sebbségi önkormányzatoknak – ellátott feladataik arányá-
ban – a rendelet szerint nyújtható támogatás;

d) kiegészítõ támogatás: a tárgyévben fel nem használt
és visszautalt támogatásokból a rendeletben meghatáro-
zott módon képzõdõ és megállapított támogatás;

e) határidõ, határnap: a rendelet szerinti határidõk
naptári napokban értendõk, amennyiben a rendelet szerinti
valamely határnap nem munkanapra esik, úgy a határnap
az ezt követõ elsõ munkanap.

(3) A helyi önkormányzat jegyzõje (fõjegyzõje), mint a
kisebbségi önkormányzat gazdálkodását végrehajtó szerv
a kisebbségi önkormányzat által kitöltött igénylés nyom-
tatványt annak kézhezvételét követõ 3 napon belül köteles
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továbbítani a Magyar Államkincstár (a továbbiakban:
MÁK) illetékes regionális igazgatóságára (a továbbiak-
ban: Igazgatóság).

(4) A települési és a területi kisebbségi önkormányza-
tok számára a mindenkori költségvetési törvényben
megállapított – a települési és a területi kisebbségi ön-
kormányzatok általános mûködési és feladatalapú támo-
gatására együttesen fordítható – feladatarányos támoga-
tás felosztási aránya: hetvenöt százalék általános mûkö-
dési támogatás, huszonöt százalék feladatalapú támoga-
tás. Az egy területi kisebbségi önkormányzatra jutó fel-
adatarányos támogatás összege – kizárólag az együttes
támogatás felosztásának számításánál – az egy települé-
si kisebbségi önkormányzatra jutó feladatarányos támo-
gatás 1,563 szorosa.

(5) Feladatalapú támogatásban csak az a települési, il-
letve területi kisebbségi önkormányzat részesülhet,
amely a tárgyévben általános mûködési támogatásban
részesült.

(6) Ha a települési és a területi kisebbségi önkormány-
zat év közben megszûnik, a megszûnést követõ hónap
1-jétõl nem illeti meg sem az általános mûködési, sem a
feladatalapú támogatás idõarányos része.

(7) A települési és a területi kisebbségi önkormányzat
gazdálkodásának végrehajtó szerve – területi kisebbségi
önkormányzat esetén az idõközi választás eredménytelen-
ségét követõen – a kisebbségi önkormányzatot meg nem
illetõ idõarányos támogatási elõirányzatról való lemon-
dásról – az Igazgatóságon keresztül – értesíti a Miniszter-
elnöki Hivatalt (a továbbiakban: MeH), valamint az Ön-
kormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot (a továb-
biakban: ÖTM), továbbá intézkedik – az Igazgatóságon
keresztül – az ennek megfelelõ összeg visszafizetésérõl a
MÁK-hoz.

Általános mûködési támogatás

2. §

(1) Általános mûködési támogatásra a közigazgatási hi-
vatalok által – az illetékességi területükön mûködõ telepü-
lési és területi kisebbségi önkormányzatokról – készített,
és a MeH-nek megküldött értesítésben szereplõ települési
és területi kisebbségi önkormányzat jogosult.

(2) A települési és területi szinteken belül az adott szint-
hez tartozó valamennyi kisebbségi önkormányzat azonos
összegû általános mûködési támogatásban részesül.

(3) Az általános mûködési támogatás éves összegét a
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter minden év janu-
ár 31-éig közleményként a Magyar Közlönyben közzé-
teszi.

(4) Az általános mûködési támogatás MÁK részére tör-
ténõ átutalásáról a MeH az ÖTM útján évi két alkalommal
– január 31-éig, illetve július 31-éig – intézkedik.

(5) A támogatás folyósítása a MeH (4) bekezdés szerinti
intézkedését követõen két egyenlõ részletben történik: az
elsõ részlet február 15-éig, a második részlet augusztus
15-éig.

Feladatalapú támogatás

3. §

(1) A feladatalapú támogatás a kisebbségi közügyeknek
a települési és a területi kisebbségi önkormányzatok által
történõ ellátását szolgálja.

(2) Feladatalapú támogatást a települési, területi kisebb-
ségi önkormányzat az e rendelet 2. számú melléklete sze-
rinti igénylés nyomtatványon igényelhet.

(3) A települési és a területi kisebbségi önkormányzatok
a vállalt kisebbségi közügyekkel arányosan, eltérõ össze-
gû feladatalapú támogatásban részesülhetnek.

(4) A támogatás folyósításáról, az igénylésrõl hozott
döntést követõen a MeH intézkedik – az ÖTM útján – a
MÁK felé. A támogatás folyósítása két egyenlõ részletben
történik: az elsõ részlet május 15-éig, a második részlet au-
gusztus 15-éig.

A feladatalapú támogatásra vonatkozó
eljárási szabályok

4. §

(1) Az igénylés nyomtatványt két eredeti példányban, a
tárgyévet megelõzõ év december 1. napjáig beérkezõen – a
MeH-nek címzetten – az Igazgatósághoz kell benyújtani.

(2) Az igénylés nyomtatvány kötelezõen tartalmazza a
települési, területi kisebbségi önkormányzat adatait (elne-
vezését, székhelyét, képviseletét ellátó személy [elnök]
nevét), a képviselt kisebbség megjelölését, a kisebbségi
önkormányzat hatályos szervezeti és mûködési szabályza-
tának elfogadásáról szóló képviselõ-testületi határozat
számát, az e rendelet 1. számú mellékletében meghatáro-
zott szempontrendszer szerinti, a kisebbségi önkormány-
zat által ellátott feladatokat és az ezek ellátásáról szóló
képviselõ-testületi határozatok számát, továbbá a települé-
si, területi kisebbségi önkormányzat elnökének és a helyi
önkormányzat jegyzõjének (fõjegyzõjének) aláírását.

(3) Az igénylés kötelezõ melléklete az igénylés benyúj-
tását megelõzõ év költségvetési beszámolóját elfogadó ha-
tározat (a 2008. évben benyújtott kérelem esetén a 2006.
évi beszámolót elfogadó határozat), valamint az igénylés
benyújtásának évében elfogadott költségvetési határozat
(a 2008. évben benyújtott kérelem esetén a 2007. évi költ-
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ségvetési határozat), valamint a kisebbségi önkormányzat
által az igénylésben feltüntetett kisebbségi közügyek ellá-
tását meghatározó kisebbségi önkormányzati határozat
kivonatát.

(4) Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-ának
(3) bekezdése alapján megvizsgálja, hogy a kisebbségi ön-
kormányzat közölt-e, illetõleg csatolt-e valamennyi elõírt
adatot, dokumentumot.

(5) Hiányosan beküldött igénylés, illetve az (1)–(3) be-
kezdésben foglaltak nem, vagy hiányos teljesítése esetén
az Igazgatóság a beérkezést követõ 5 napon belül, 15 na-
pos határidõ kitûzésével egy alkalommal hiánypótlásra
szólítja fel a kisebbségi önkormányzatot.

(6) A hiánypótlásról szóló felhívásban az Igazgatóság
felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a kisebbségi
önkormányzat a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak
határidõben nem tesz eleget, vagy nem megfelelõen telje-
síti azt, az Igazgatóság az igénylést nem továbbítja a
MeH-nek és errõl a kisebbségi önkormányzatot értesíti.

(7) Az igényléseket – a (6) bekezdés szerinti kivétellel –
az Igazgatóság minden év január 31-ig továbbítja a
MeH-hez.

A feladatalapú támogatási igénylések
elbírálásának rendje

5. §

(1) A feladatalapú és kiegészítõ támogatásokról, azok
kisebbségi önkormányzatonkénti mértékérõl és összegérõl
öt tagból álló Kisebbségi Költségvetési Bizottság (a továb-
biakban: Bizottság) dönt. A Bizottság döntéseit a Minisz-
terelnöki Hivatalt vezetõ miniszter (e szakaszban: minisz-
ter) hagyja jóvá.

(2) A Bizottság elnökét és egy tagját a miniszter,
egy-egy további tagját az oktatási és kulturális miniszter,
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint
a pénzügyminiszter jelöli ki a MeH-nek, illetve a miniszté-
riumoknak a kisebbségpolitika területén megfelelõ szakér-
telemmel, a döntések meghozatalához szükséges ismere-
tekkel rendelkezõ köztisztviselõi közül.

(3) A Bizottság tagjának megbízatása határozatlan idõre
szól, visszahívásáról az õt jelölõ miniszter határoz. A Bi-
zottság tagjainak jogai és kötelezettségei azonosak.

(4) A Bizottság határozatképes, ha legalább két tag és az
elnök (vagy az ügyrend szerinti helyettese) jelen van. A
Bizottság döntéseit egyszerû szótöbbséggel hozza meg. A
Bizottság alakuló ülését a rendelet kihirdetését követõ
30 napon belül a miniszter hívja össze. A Bizottság e ren-
delet keretei között maga határozza meg mûködési rendjét
(ügyrend), melyet a miniszter hagy jóvá.

(5) A Bizottságnak az igényléseket elbíráló ülésére ta-
nácskozási joggal meg kell hívni az adott kisebbség orszá-
gos önkormányzatának közgyûlése által kijelölt 1–1 orszá-
gos kisebbségi önkormányzati képviselõt.

(6) A Bizottság titkársági feladatait a MeH illetékes
szervezeti egysége látja el.

(7) A Bizottság a feladatalapú támogatásokról ki-
sebbségi önkormányzati szintenként minden év április
15-éig dönt.

(8) A Bizottság a döntése során vizsgálja, hogy a ki-
sebbségi önkormányzat megfelel-e az 1. § (5) bekezdésé-
nek, valamint a kérelem összhangban van-e a 3. § (1) be-
kezdésével.

(9) A Bizottság a támogatás mértékét – kisebbségi ön-
kormányzati szintenként – a jelen a rendelet 1. számú mel-
lékletében szereplõ szempontrendszer alapján, összegsze-
rûen állapítja meg.

(10) A Bizottság a döntéseit a miniszternek megküldi,
aki azokról öt napon belül állást foglal. A miniszter a Bi-
zottság határozatát, döntését – ha az valamely jogszabá-
lyi rendelkezéssel ellentétes – a felterjesztést követõ öt
napon belül új eljárás lefolytatása céljából visszaküldi a
Bizottságnak. A Bizottság az új eljárást 5 napon belül
lefolytatja.

(11) A Bizottság a döntéseit – a döntésnek a miniszter
által történõ jóváhagyását követõ 5 napon belül – a MeH
honlapján közzé teszi.

A kiegészítõ támogatásra vonatkozó szabályok

6. §

(1) A tárgyévben az 1. § (6) bekezdése szerinti fel nem
használt és visszautalt feladatarányos támogatás – a fel-
adatalapú támogatásokra – a tárgyévben kerül felosztásra a
feladatalapú támogatásban részesült kisebbségi önkor-
mányzatok között, a (2) bekezdés szerint.

(2) A kiegészítõ támogatás összegét a Bizottság a fel-
adatalapú támogatásra vonatkozó döntése során megálla-
pított pontszámok, valamint a fel nem használt és vissza-
utalt támogatások együttes összege alapján állapítja meg,
minden év november 15-éig.

(3) A kiegészítõ támogatásokról hozott döntés alapján
folyósítandó támogatás MÁK-nak történõ átutalásáról a
MeH – az ÖTM útján – minden év december 1-jéig intéz-
kedik.

(4) A MÁK a kisebbségi önkormányzat által visszafize-
tett támogatási összegrõl a visszafizetést követõ hónap
25-éig tájékoztatja az ÖTM-et és a MeH-et.
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Vegyes rendelkezések

7. §

A feladatarányos támogatást a települési és területi
kisebbségi önkormányzat a területileg illetékes helyi
önkormányzat útján veszi igénybe, amely azt a számlá-
jára történõ beérkezést követõ 8 napon belül köteles át-
utalni a települési, illetve területi kisebbségi önkor-
mányzat részére.

8. §

(1) A jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeg
után a települési, illetve területi kisebbségi önkormányza-
tot az Áht. 64/B. §-ának (1) és (2) bekezdése szerinti
visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség terheli.

(2) Az e rendelet szerinti támogatással kapcsolatos el-
számolás, ellenõrzés rendjére az államháztartás szerveze-
tei elszámolási és ellenõrzési rendjére vonatkozó jogsza-
bályok alkalmazandóak.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az
államháztartásból származó támogatások igénylésére, fel-
használására vonatkozó rendelkezések megfelelõen alkal-
mazandóak.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 4. §-ának (1) és (7) bekezdését a 2008. év-
ben a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:

a) az igénylést két eredeti példányban 2008. február
1-jéig kell benyújtani az Igazgatósághoz;

b) az igényléseket az Igazgatóság 2008. február 20-áig
továbbítja a MeH-hez.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 375/2007. (XII. 23.) Korm rendelethez
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A feladatalapú támogatás elbírálásának  
szempontrendszere 

1. A kisebbségi érdekképviselettel összefügg  feladatok

1.1. Kisebbségi közösséget megillet  jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, 
érdekvédelemmel kapcsolatos tevékenység:                        
a) a kisebbségi közügyekkel összefügg , más szerv által lefolytatandó eljárások,

b) a helyi önkormányzat döntéshozatali eljárásában való részvétel,

c) a helyi önkormányzattól feladat- és hatáskör átadás-átvétel 
kezdeményezése:                                                                    

1-3 képvisel -testületi kezdeményezés, döntés: 
7 pont

4 és több képvisel -testületi kezdeményezés, döntés:
15 pont

maximális pontszám: 15 pont

1.2. A kisebbségi közösség által beszélt nyelv használatával kapcsolatos 
kezdeményezések, közigazgatási nyelvhasználattal kapcsolatos igények el terjesztése:  

1-2 képvisel -testületi kezdeményezés, döntés: 
7 pont

3 és több képvisel -testületi kezdeményezés, döntés: 
10 pont

maximális pontszám: 10 pont 

1.3.   Kistérségi, regionális együttm ködési formák támogatása, létrehozásuk 
kezdeményezése:                                                     

Legalább 1 képvisel -testületi kezdeményezés, döntés:  
5 pont

maximális pontszám: 5 pont

Elérhet  összes pontszám: 30 pont 

2. A kisebbségek kulturális autonómiájával (kulturális, közm vel dési, oktatási feladatok, 
hagyományápolás, közgy jtemény, média) összefügg  intézményalapítói, 

intézményfenntartói, támogatói, szervezési feladatok ellátása

2.1. Kisebbségi kulturális, közm vel dési, oktatási intézménnyel, közgy jteménnyel, 
kisebbségi írott (újság, folyóirat, kiadvány és elektronikus sajtóval, kiadásával kapcsolatos 
alapítói (társ-alapítói), fenntartói (részfenntartói) feladatok ellátása, szervezeti és 
finanszírozási döntések meghozatala:                 

Legalább 1 képvisel -testületi kezdeményezés, döntés:
10 pont

maximális pontszám: 10 pont 

2.2.   Kisebbségi nevelést, oktatást kiegészít , a kisebbségi közösség jobb megismerését 
szolgáló (népismereti, néprajzi) tanfolyamok, kurzusok, tanórák szervezési, bonyolítási, 
finanszírozási feladatainak ellátása, ösztöndíjak alapítása (adományozása):        

Legalább 1 képvisel -testületi kezdeményezés, döntés:
15 pont

maximális pontszám: 15 pont 
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A 2.1. és 2.2. pont alá nem sorolható, kisebbségi kulturális, közm vel dési, oktatási 
intézménnyel, közgy jteménnyel, kisebbségi írott és elektronikus sajtóval, újság, folyóirat, 
kiadvány kiadásával, a  kisebbségi közösségnek az adott településhez, megyéhez, régióhoz 
köt d  történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos szervezési, 
közrem köd i feladatok ellátása, hagyományos ünnepek, kisebbségi rendezvények 
szervezése:       

1-3 képvisel -testületi kezdeményezés, döntés: 
10 pont

4 és több képvisel -testületi kezdeményezés, döntés: 
20 pont

maximális pontszám: 20 pont 

Elérhet  összes pontszám: 45 pont 

3. A kisebbségi léttel összefügg  egyéb feladatok

3.1. A kisebbségi önkormányzat kisebbségi civil 
szervezetekkel való együttm ködése:

1-2 képvisel -testületi kezdeményezés, döntés: 
3 pont

3 és több képvisel -testületi kezdeményezés, döntés: 
5 pont

maximális pontszám: 5 pont 

3.2. Egyházi közösség, anyanyelv  hitélet 
megszervezésében való közrem ködés, támogatás: 

1-2 képvisel -testületi kezdeményezés, döntés: 
3 pont

3 és több képvisel -testületi kezdeményezés, döntés: 
5 pont

maximális pontszám: 5 pont

3.3.  Esélyegyenl ség megteremtését el segít
tevékenység: 

1-3 képvisel -testületi kezdeményezés, döntés: 
8 pont

4 és több képvisel -testületi kezdeményezés, döntés: 
15 pont

maximális pontszám: 15 pont 

Elérhet  összes pontszám: 25 pont 

Az elbírálás során elérhet  maximális pontszám: 100 pont 

Egy pont értékének kiszámítási módja: 
A rendelkezésre álló pénzösszeg osztva a valamennyi pályázó részére kiosztott pontok 
összességével adja meg egy pontszám tárgyévi, forintban kifejezett értékét.  

Az elnyert összeg:  
A fenti módon kiszámított egységnyi összeg szorozva a pályázónak megítélt pontok számával. 
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I G É N Y L É S  

A települési kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésb l nyújtott 
feladatalapú támogatásához 

Kitöltés el tt kérjük, figyelmesen olvassa el a részletes kitöltési útmutatót! 

I.

1. Képviselt kisebbség (az érintett kisebbség nevének megjelölése) 

 bolgár  cigány  görög 
 horvát  lengyel  német 
 örmény  román  ruszin 
 szerb  szlovák  szlovén 

 ukrán  

F város/Megye: …………………………………… 

2. A kisebbségi önkormányzat adatai  

Kisebbségi önkormányzat neve a kisebbség nyelvén: 

………………………………………………………………………………………………… 

Kisebbségi önkormányzat neve magyar nyelven: 

………………………………………………………………………………………………… 

Kisebbségi önkormányzat címe: 

…………… irányítószám  ……………………………………………………… település 

…………………………………… út, utca, tér …………… hsz. ……… em. …… ajtó 

Kisebbségi önkormányzat telefonszáma: 06- …. -…………………… 

Kisebbségi önkormányzat faxszáma:       06- ….-…………………… 

Kisebbségi önkormányzat e-mail címe:    ……………………@………………..……………… 

További e-mail elérhet ség: …………………………………………………….………………. 

Kisebbségi önkormányzat elnökének neve  
(NYOMTATOTT  NAGYBET KKEL): ………………………………….…………………… 

Kisebbségi önkormányzat elnökének telefonszáma (mobil is):..........…….................................. 

A kisebbségi önkormányzat hatályos szervezeti és m ködési szabályzata elfogadásáról szóló  
határozat száma: …………………………………………………………………………………
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II.

Kisebbségi közügyek 

1. Kisebbségi közösséget megillet  jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, 
érdekvédelemmel kapcsolatos tevékenység 

a) kisebbségi közügyekkel összefügg , más szerv által lefolytatandó eljárások 
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………   
Határozat/ok nyilvántartási száma: ……………………..……….…………………….. 

b) a helyi önkormányzat döntéshozatali eljárásban való részvétel 
………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………   
Határozat/ok nyilvántartási száma: …………………………………………………….. 

c) a helyi önkormányzattól feladat- és hatáskör átadás-átvétel kezdeményezése 
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………   
Határozat/ok nyilvántartási száma: ………………………………….. 

1.2 A kisebbségi közösség által beszélt nyelv használatával kapcsolatos kezdeményezések, 
közigazgatási nyelvhasználattal kapcsolatos igények el terjesztése  

 ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 Határozat/ok nyilvántartási száma: …………………………………………..…………….. 

1.3 Kistérségi, regionális együttm ködési formák támogatása, létrehozásuk 
kezdeményezése

 ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………   
Határozat/ok nyilvántartási száma: …………………………………….………………….. 

2. A kisebbségek kulturális autonómiájával (kulturális, közm vel dési, oktatási  feladatok, 
hagyományápolás, közgy jtemény, média) összefügg  intézményalapítói, 
intézményfenntartói, támogatói, szervezési feladatok 

2.1. Kisebbségi kulturális, közm vel dési, oktatási intézménnyel, közgy jteménnyel, 
kisebbségi írott és elektronikus sajtóval, újság, folyóirat, kiadvány kiadásával 
kapcsolatos alapítói (társ-alapítói), fenntartói (részfenntartói) feladatok ellátása, 
szervezeti és finanszírozási döntések meghozatala
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2.1.1. Közm vel dési intézmény/ek fenntartása, támogatása  

a) saját fenntartású          

Intézmény/ek megnevezése:  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…………………  

Az alapításról/átvételr l (kezdeményezésér l) határozat/ok nyilvántartási száma …… 
…………………………………….………………………………….………………….….. 

b) egyéb fenntartású: állami, helyi önkormányzati, alapítványi, országos kisebbségi 
önkormányzati, közös, regionális, egyéb és pedig …………………….……………….. 

Intézmény/ek megnevezése, a támogatás módja: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………  

A támogatásról szóló határozat/ok nyilvántartási száma: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………… 

2.1.2. Közgy jteményekkel kapcsolatos feladatok ellátása  

a) saját fenntartású 

Intézmény/ek megnevezése: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  

Az alapításról/átvételr l (kezdeményezésér l) határozat/ok nyilvántartási száma: ………… 
…………………………………………………………………………….….. 

b) egyéb fenntartású: állami, helyi önkormányzati, alapítványi, országos kisebbségi 
önkormányzati, közös, regionális, egyéb és pedig    ….……………..………………….  

Intézmény/ek megnevezése, a támogatás módja: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  

A támogatásról szóló határozat/ok nyilvántartási száma: ……………………… 
……………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………….…………… 



14372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/183. szám

2.1.3. Települési kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, kollégiumi ellátás (útmutató 
szerint) 

a) a kisebbségi önkormányzat által m ködtetett intézmény  

Intézmény 
típusa

Oktatás típusa Intézmény 
(db)

Gyerek/tanuló
összlétszám (f )

A kisebbségi 
nevelésben,
oktatásban 
résztvev k

(f )
     

Az alapításról/átvételr l (kezdeményezésér l) határozat/ok nyilvántartási száma: ………… 
…………………………….…………………………………………………………….…… 

b) egyéb fenntartású: helyi önkormányzati, alapítványi, országos kisebbségi önkormányzati, 
közös, regionális, egyéb és pedig ………………..………  

Intézmény 
típusa

Oktatás típusa Intézmény 
(db)

Gyerek/tanuló
összlétszám (f )

A kisebbségi 
nevelésben,
oktatásban 
résztvev k

(f )
     

A támogatás módja: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

A támogatásról szóló határozat/ok nyilvántartási száma: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

2.1.4. Kisebbségi nyelv  írott (újság, folyóira, kiadvány) és elektronikus média  

a) saját fenntartású          

Média megnevezése: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………  

Az alapításról/átvételr l (kezdeményezésér l) határozat/ok nyilvántartási száma  
…………………………………………………………….………………..……………… 

b) egyéb fenntartású: állami, helyi önkormányzati, alapítványi, országos kisebbségi 
önkormányzati, közös, regionális, egyéb és pedig    ….…………………….…………….  

Média  megnevezése, a támogatás módja: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………  
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A támogatásról szóló határozat/ok nyilvántartási száma: …………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………………… 

2.2. Kisebbségi nevelést, oktatást kiegészít  gyermek és ifjúsági tevékenység, a kisebbségi 
közösség jobb megismerését szolgáló (népismereti, néprajzi, nyelvi) tanfolyamok, 
kurzusok, tanórák szervezési, bonyolítási, finanszírozási feladatok, ösztöndíjak 
adományozása  

 Korosztály (3-6 éves, 6-14 éves, 14 évnél id sebb): …………………………………… 

 Tevékenység rövid leírása, gyakorisága, résztvev k száma: 
 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

A támogatás módja: 
………………………………………………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………… 

Határozat/ok nyilvántartási száma:………………………………………………………….. 

2.3.  A kisebbségi közösség adott településhez köt d  történelmi múltjának, helyi kulturális 
örökségének ápolásával kapcsolatos szervezési, közrem köd  feladatok ellátása, helyi
ünnepek, kisebbségi rendezvények szervezése (útmutató szerint) …………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Határozat/ok nyilvántartási száma: ……………………………….……………………….. 
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3.  A kisebbségi léttel összefügg  egyéb feladatok  

3.1 A kisebbségi önkormányzat kisebbségi civil szervezetekkel való együttm ködése

Tevékenység, támogatás módja rövid leírása:  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 Határozat/ok nyilvántartási száma:  ………………………………………………...……… 

3.2. Kisebbségi egyházi közösség, anyanyelv  hitélet megszervezésében való közrem ködés, 
támogatás

Legfontosabbak megnevezése, gyakorisága: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………… 
Határozat/ok nyilvántartási száma : ………………………………………………………. 

3.3. Esélyegyenl ség megteremtését el segít  tevékenységben történ  részvétel 

Tevékenység rövid leírása: ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Határozat/ok  nyilvántartási száma:………………………………………………………… 

III.

Kötelez en csatolandó dokumentumok (kérjük jelölje)

1. A kérelem benyújtását megel z  év költségvetési beszámolóját elfogadó határozat 
2. A kérelem benyújtásának évében elfogadott költségvetési határozat 
3. A kérelemben feltüntetett kisebbségi közügyek ellátását meghatározó kisebbségi 

önkormányzati határozatok kivonatát 

……………………, 200  .  …………… hó ..… nap 

P. H. 
……………………………………………. 

   a kisebbségi önkormányzat elnökének  
aláírása

P. H. 
……………………………………………. 

jegyz  aláírása 
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Ú T M U T A T Ó   

a települési kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésb l nyújtott  
feladatalapú támogatás iránti  

IGÉNYLÉS
benyújtásához

A települési kisebbségi önkormányzatok (kisebbségi önkormányzat) központi költségvetésb l
nyújtott feladatalapú támogatást az erre a célra rendszeresített kérelem nyomtatványon 
igényelhetik. A kérelem nyomtatványt írógéppel, számítógépes szövegszerkeszt vel vagy 
nyomtatott bet kkel kell kitölteni.

Az a kisebbségi önkormányzat részesülhet feladatalapú támogatásban, amely a tárgyévben 
általános m ködési támogatásban részesült. 

1. Kisebbségi közösséget megillet  jogosultságok érvényesítésével, érdekképviselettel, 
érdekvédelemmel kapcsolatos tevékenység 

a) A kisebbségekkel kapcsolatos feladatokat ellátó országos hatáskör , illetve területi szint
állami szerveknél a kisebbségi oktatást, a kulturális és közösségi élet min ségét, 
esélyegyenl séget befolyásoló intézkedések kezdeményezése.

b) A helyi önkormányzat által hozott, kisebbséget érint  döntések rövid 
ismertetése/felsorolása, amelyeket a kisebbségi önkormányzat véleményezett, illetve 
amely kapcsán gyakorolta egyetértési jogát (kisebbségi intézmények vezet inek
kinevezése, kisebbséghez tartozók képzésére is kiterjed  helyi önkormányzati döntések, 
média, hagyományápolás és kultúra, valamint kollektív nyelvhasználat kérdéskörével 
összefügg  helyi önkormányzati határozatokat érint en, stb.). Kisebbségi oktatást, a 
kulturális és közösségi élet min ségét, esélyegyenl séget befolyásoló, döntések 
kezdeményezése a helyi önkormányzat felé (a helyi önkormányzat által, illetve 
társulásban fenntartott oktatási intézményekben a szakképzéssel, kollégiumi ellátással 
kapcsolatos, valamint kulturális intézmények kisebbségekkel kapcsolatos feladatai 
ellátását érint  kezdeményezések).  

c) Feladat és hatáskörök átruházásának kezdeményezése, átvett feladatok ismertetése. 

1.2. A kisebbségi nyelv közösségi használatát el segít  kezdeményezések (programokon 
történ  nyelvhasználat, a közigazgatásban a kisebbségi nyelv használata, illetve annak 
kezdeményezése, kétnyelv  okiratok igénylése, szerkesztésében való közrem ködés).

1.3. Kistérségi, regionális együttm ködési formák támogatása, létrehozásuk, azokon belül 
kisebbségi feladatellátás megjelenítésének kezdeményezése 

2. A kisebbségek kulturális autonómiájával (kulturális, közm vel dési, oktatási  feladatok, 
hagyományápolás, közgy jtemény, média) összefügg  intézményalapítói, 
intézményfenntartói, támogatói, szervezési feladatok

2.1.1. A településen jelenleg m köd közm vel dési intézmény(ek) adatai, az adott 
intézménynek a kisebbségi önkormányzat részér l nyújtott támogatás (anyagi, szervezési, 
el adói, pályázati), valamint az együttm ködés formájának rövid leírása. 

Közm vel dési intézmény szerepét (meghatározott feltételek fennállása esetén) betöltheti:  
- m vel dési otthon, m vel dési ház, m vel dési központ, szabadid  központ, közösségi 

ház, ifjúsági ház, gyermekház, faluház, stb.,  
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- oktatási és közm vel dési, illet leg egyéb feladatokat ellátó általános m vel dési
központ,

- az alaptevékenységéhez kapcsolódóan közm vel dési feladatokat is ellátó önálló vagy 
többfunkciós, közös igazgatású kulturális és sportlétesítmény, 

- minden olyan egyéb közm vel dési szolgáltatást ellátó intézmény, amely a polgárok 
közösségi m vel dését szolgálja, fenntartójától, m ködtet jét l függetlenül (pl. 
teleházak).

2.1.2. A közgy jtemény – amely lehet könyvtár, levéltár (dokumentumtár), muzeális intézmény 
(múzeum, közérdek  muzeális gy jtemény és közérdek  muzeális kiállítóhely), kép- és 
hangarchívum – adatai, a kisebbségi önkormányzat által nyújtott támogatás (anyagi, 
szervezési, el adói, pályázati), valamint az együttm ködés formája, leírása. 

2.1.3. A helyi önkormányzat által, vagy más fenntartó által fenntartott kisebbségi 
nevelési/oktatási feladatot ellátó intézmények megnevezése, adatai, a kisebbségi nevelés-
oktatás kezdetének éve a településen. 
Az intézményben folyó, a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a 
Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) 
MKM rendelet el írásai alapján megszervezett nevelés, oktatás formája: 
– nemzetiségi anyanyelv  nevelés, oktatás 
– nemzetiségi kétnyelv  nevelés, oktatás 
– nemzetiségi nyelvoktató (ide értve a romani és beás nyelvoktatást is) oktatás 
– magyar nyelv  cigány kisebbségi nevelés, oktatás 
– kiegészít  kisebbségi oktatás 

Intézmény 
típusa

Oktatás típusa Intézmény 
(db)

Gyerek/tanuló
összlétszám (f )

A kisebbségi 
nevelésben,
oktatásban 
résztvev k

(f )
anyanyelv      
kétnyelv     

Óvoda magyar nyelven folyó 
cigány kisebbségi 
nevelés

   

anyanyelv     
kéttannyelv     
nyelvoktató    Általános

iskola magyar nyelven folyó 
cigány kisebbségi 
nevelés, oktatás 

   

anyanyelv     
kéttannyelv     
nyelvoktató    Középiskola 

magyar nyelven folyó 
cigány kisebbségi 
nevelés, oktatás 

   

Kiegészít
Nyelvoktató 
Iskola

kiegészít  kisebbségi 
oktatás

   

Mindösszesen    
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Az intézményekben folyó nevelési-oktatási tevékenységet el segít , a kisebbségi 
önkormányzat által nyújtott támogatások leírása.  

Kisebbségi nevelési/oktatási feladatot ellátó kollégium megnevezése és adatai, a kisebbségi 
önkormányzat által nyújtott támogatások leírása.  

2.1.4. Kisebbségi vagy kétnyelv  kiadványok, a helyi kulturális értékek kisebbségi nyelv
ismertet jének megjelentetése, stb. Helyi kisebbségi nyelv  újság, folyóirat szerkesztése, 
kiadása, kisebbségi rádió és televízió m sorok készítése, szerkesztésében való 
közrem ködés, kisebbségi tartalmú honlap szerkesztése, a támogatás módja (anyagi 
támogatás, cikkek írása, m sorok készítése kisebbségi nyelven, kisebbségi nyelv  filmek, 
programok rendelkezésre bocsátása, saját programokon készült felvételek közreadása). A 
kisebbségekr l szóló híradások, tájékoztatók elhelyezése a magyar nyelv  sajtóban.  

2.2. Az oktatási intézményen belül vagy kívül, tanulóknak vagy feln tteknek a kisebbségi 
önkormányzat által szervezett, (anyagilag vagy pedagógus biztosításával stb.) támogatott 
nyelvoktatás, népismereti (a kisebbség történetével, néprajzával, földrajzával, 
anyaországával foglalkozó) tanfolyam, tanórák vagy rendezvények, a közösség 
önszervez dését segít  kurzusok szervezése, tanulmányi ösztöndíjak adományozása. 

2.3. A kisebbségi közösségnek az adott településhez köt d  történelmi múltja ápolásával 
összefügg  tevékenység bemutatása. A településhez, kerülethez köt d  közösségformáló 
tradíciók meg rzésével kapcsolatos tevékenység leírása.  A kisebbségi önkormányzat által 
szervezett, kezdeményezett, társszervez ként megvalósított, támogatott rendezvények 
(klubestek, színiel adások, falunapok, kisebbségi napok, kórustalálkozók, a kisebbségi nyelv 
közösségi használatát el segít  események, stb.). 

3. A kisebbségi léttel összefügg  egyéb feladatok ellátása

3.1. Kisebbségi civil szervezetekkel való együttm ködés, annak formái. A kisebbségi klub, 
kórus, tánccsoport, zenekar, olvasókör, színjátszó csoport, nyugdíjasklub megnevezése, az 
önkormányzat által nyújtott támogatás ismertetése (anyagi, helyiségbiztosítás, programok 
szervezése, részvétel a csoport munkájában, pályázatfigyelés, stb.). 

3.2. A kisebbség nyelvén zajló misék, istentiszteletek, egyéb egyházi események (keresztel ,
temetés, körmenet, zarándoklat, stb.) megnevezése, gyakorisága, illetve az azokban való 
kisebbségi önkormányzati részvétel formája (szervezési, anyagi támogatás, személyes 
részvétel), kisebbségi nyelv  hitéleti kiadványok megjelentetése, stb. 

3.3.   A kisebbségi esélyegyenl séget el segít  kezdeményezések: a települési és a kisebbségi 
önkormányzat együttm ködése révén elfogadott komplex vagy egy-egy szakterületet érint
helyi vagy kistérségi program, a helyi rendeletek esélyegyenl ségi szempontból történ
véleményezése, feladatok végrehajtásában, monitorozásában való részvétel.  
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I G É N Y L É S
A területi kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésb l nyújtott  

feladatalapú támogatásához 
Kitöltés el tt kérjük, figyelmesen olvassa el a részletes kitöltési útmutatót! 

3. Képviselt kisebbség (az érintett kisebbség nevének megjelölése) 

 bolgár  cigány  görög 
 horvát  lengyel  német 
 örmény  román  ruszin 
 szerb  szlovák  szlovén 

 ukrán  

F város/Megye: …………………………………… 

4. A kisebbségi önkormányzat adatai  

Kisebbségi önkormányzat neve a kisebbség nyelvén: 

………………………………………………………………………………………………… 

Kisebbségi önkormányzat neve magyar nyelven: 

………………………………………………………………………………………………… 

Kisebbségi önkormányzat címe: 

…………… irányítószám  ……………………………………………………… település 

…………………………………… út, utca, tér …………… hsz. ……… em. …… ajtó 

Kisebbségi önkormányzat telefonszáma: 06- …. -…………………… 

Kisebbségi önkormányzat faxszáma:       06- ….-…………………… 

Kisebbségi önkormányzat e-mail címe:    ……………………@……………….………….…… 

További e-mail elérhet ség: ……………………………………………………………….……. 

Kisebbségi önkormányzat elnökének neve  
(NYOMTATOTT  NAGYBET KKEL): ………………………………………..…..………… 

Kisebbségi önkormányzat elnökének telefonszáma (mobil is): .........................……................... 

A kisebbségi önkormányzat hatályos szervezeti és m ködési szabályzata elfogadásáról szóló  

határozat száma: …………………………………………………………………………………
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II.

Kisebbségi közügyek 

1. A megyében/f városban él  kisebbségi közösséget megillet  jogosultságok 
érvényesítésével, érdekképviselettel, érdekvédelemmel kapcsolatos tevékenység 

a) Kisebbségi közügyekkel összefügg  eljárások kezdeményezése (regionális, kistérségi 
együttm ködéshez kapcsolódó kezdeményezések); kisebbségi közügyekkel összefügg
egyetértési és véleményezési jog gyakorlása, megyei, f városi, a képviselt kisebbséget 
e min ségében érint  önkormányzati rendeletek véleményezése [Nektv. 28. § és 30/R. 
§-a (2) bekezdésének  a) pontja)] 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...…… 
Határozat/ok nyilvántartási száma: …………………………………..

b) a megyei önkormányzat által átruházott feladat- és hatáskör ellátása (kezdeményezése) 
    (Nektv. 30. §)
 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
 Határozat/ok nyilvántartási száma: ………………………………….. 

1.2 A kisebbségi közösség által beszélt nyelv használatával kapcsolatos kezdeményezések, 
közigazgatási nyelvhasználattal kapcsolatos igények el terjesztése  

 ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 Határozat/ok nyilvántartási száma: ………………………………….. 

1.3 Kistérségi, regionális együttm ködési formák támogatása, létrehozásuk 
kezdeményezése

 ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………   
Határozat/ok nyilvántartási száma: ………………………………….. 

2.  A kisebbségek kulturális autonómiájával (kulturális, közm vel dési, oktatási  
feladatok, hagyományápolás, közgy jtemény, média) összefügg  intézményalapítói, 
intézményfenntartói, támogatói, szervezési feladatok 

2.1. Kisebbségi kulturális, közm vel dési, oktatási intézménnyel, közgy jteménnyel, 
kisebbségi írott és elektronikus sajtóval, újság, folyóirat, kiadvány kiadásával 
kapcsolatos alapítói (társ-alapítói), fenntartói (részfenntartói) feladatok ellátása, 
szervezeti és finanszírozási döntések meghozatala

 2.1.1. Közm vel dési intézmény/ek fenntartása, támogatása  

a) saját fenntartású          

Intézmény/ek megnevezése: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  



14380 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/183. szám

Az alapításról/átvételr l (kezdeményezésér l) határozat/ok nyilvántartási száma 
……………………………………………………………………………………….….. 

b) egyéb fenntartású: állami, helyi önkormányzati, alapítványi, országos kisebbségi 
önkormányzati, közös, regionális, egyéb és pedig …………………….……   
     

Intézmény/ek megnevezése, a támogatás módja: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  

A támogatásról szóló határozat/ok nyilvántartási száma: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

2.1.2. Közgy jteményekkel kapcsolatos feladatok ellátása  

a) saját fenntartású 

Intézmény/ek megnevezése:  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…………………  

Az alapításról/átvételr l (kezdeményezésér l) határozat/ok nyilvántartási száma ……… 
…………………………..……………………………………………………………….….. 

b) egyéb fenntartású: állami, helyi önkormányzati, alapítványi, országos kisebbségi 
önkormányzati, közös, regionális, egyéb és pedig    ….…………..…………………….  

Intézmény/ek megnevezése, a támogatás módja: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  

A támogatásról szóló határozat/ok nyilvántartási száma: ……………………………… 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………… 
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2.1.3.  Megyei/f városi kisebbségi oktatással, kollégiumi, középiskolai neveléssel összefügg
feladatok ellátása (megyei, f városi önkormányzatnak, községi, f városi kerületi helyi 
önkormányzatnak kisebbségi kollégiumi, középiskolai és szakiskolai ellátásra 
vonatkozó feladat- és hatásköre átadásának kezdeményezése) (útmutató szerint) 

a) a kisebbségi önkormányzat által m ködtetett intézmény  

Intézmény 
típusa

Oktatás típusa Intézmény 
(db)

Gyerek/tanuló
összlétszám (f )

A kisebbségi 
nevelésben,
oktatásban 
résztvev k

(f )
anyanyelv     
kéttannyelv     
nyelvoktató    Középiskola 

magyar nyelven folyó 
roma kisebbségi 
nevelés, oktatás 

   

Mindösszesen    

         Az alapításról/átvételr l (kezdeményezésér l) határozat/ok nyilvántartási száma: ……..… 

b) egyéb fenntartású: helyi önkormányzati, alapítványi, országos kisebbségi önkormányzati, 
közös, regionális, egyéb és pedig ………………..………  

Intézmény 
típusa

Oktatás típusa Intézmény 
(db)

Gyerek/tanuló
összlétszám (f )

A kisebbségi 
nevelésben,
oktatásban 
résztvev k

(f )
     

A támogatás módja: 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………… 

A támogatásról szóló határozat/ok nyilvántartási száma: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……… 

2.1.4. Kisebbségi nyelv  írott (újság, folyóira, kiadvány) és elektronikus média  

a) saját fenntartású          

Média megnevezése: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…………………  

Az alapításról/átvételr l (kezdeményezésér l) határozat/ok nyilvántartási száma 
…………………………………………….…………………………………………….….. 
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b) egyéb fenntartású: állami, helyi önkormányzati, alapítványi, országos kisebbségi 
önkormányzati, közös, regionális, egyéb és pedig    ….…………………………….  

Média  megnevezése, a támogatás módja: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  

A támogatásról szóló határozat/ok nyilvántartási száma: ………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…… 

2.2. Kisebbségi nevelést, oktatást kiegészít  gyermek és ifjúsági tevékenység, a kisebbségi 
közösség jobb megismerését szolgáló (népismereti, néprajzi, nyelvi) tanfolyamok, 
kurzusok, tanórák szervezési, bonyolítási, finanszírozási feladatok, azokban való 
közrem ködés, ösztöndíjak adományozása  

 Korosztály (3–6 éves, 6–14 éves, 14 évnél id sebb): …………………………………… 

 Tevékenység rövid leírása, gyakorisága, résztvev k száma: 
 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………… 

A támogatás módja: 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………… 

Határozat/ok nyilvántartási száma:……………………………….……………………….. 

2.3. A kisebbségi közösség adott településeihez, a megyéhez, régióhoz köt d  történelmi 
múltjának, kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos szervezési, közrem köd
feladatok ellátása, megyei, regionális, országos kisebbségi rendezvények szervezése, 
azokban való közrem ködés 
………………………………………………………………………………………………. 

Határozat/ok nyilvántartási száma:………………………………….……………………… 
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3.  A kisebbségi léttel összefügg  egyéb feladatok  

3.1 Kisebbségi civil szervezetekkel való együttm ködése

 Tevékenység, támogatás módja rövid leírása:  
 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………… 

 Határozat/ok nyilvántartási száma:  ………………………………………………….…… 

3.2. Kisebbségi egyházi közösség, anyanyelv  hitélet megszervezésében való közrem ködés, 
támogatás

Legfontosabbak megnevezése, gyakorisága: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………………… 
Határozat/ok nyilvántartási száma : ……………………………………………….……….. 

3.3. Esélyegyenl ség megteremtését el segít  tevékenységben történ  részvétel 

Tevékenység rövid leírása: ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………… 

Határozat/ok  nyilvántartási száma:………………………….…………………………… 

III.

Kötelez en csatolandó dokumentumok (kérjük jelölje)

1. A kérelem benyújtását megel z  év költségvetési beszámolóját elfogadó határozat (csak a 
2009-t l kezd d en csatolandó) 

2. A kérelem benyújtásának évében elfogadott költségvetési határozat 
3. A kérelemben feltüntetett kisebbségi közügyek ellátását meghatározó kisebbségi 

önkormányzati határozatok kivonatát 

……………………, 200  .  …………… hó ..… nap 

P. H. 
……………………………………………. 

   a kisebbségi önkormányzat elnökének  
aláírása

P. H. 
……………………………………………. 

f jegyz  aláírása 
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Ú T M U T A T Ó   
a területi kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésb l nyújtott feladatalapú 

támogatás iránti  
IGÉNYLÉS

benyújtásához

A területi kisebbségi önkormányzatok (kisebbségi önkormányzat) központi költségvetésb l
nyújtott feladatalapú támogatást az erre a célra rendszeresített kérelem nyomtatványon 
igényelhetik. Az kérelem nyomtatványt írógéppel, számítógépes szövegszerkeszt vel, vagy 
nyomtatott bet kkel kell kitölteni.

Az a kisebbségi önkormányzat részesülhet feladatalapú támogatásban, amely a tárgyévben 
általános m ködési támogatásban részesült. 

1. A területi (megyei, f városi) kisebbségi közösséget megillet  jogosultságok 
érvényesítésével, érdekképviselettel, érdekvédelemmel kapcsolatos kezdeményezések 

a) A kisebbségekkel kapcsolatos feladatokat ellátó országos hatáskör , illetve területi szint
állami szerveknél a kisebbségi oktatást, a kulturális és közösségi élet min ségét, 
esélyegyenl séget befolyásoló intézkedések kezdeményezése (regionális, megyei és 
kistérségi szinten). A megyei, f városi közgy lés (megyei közgy lés) által hozott, 
kisebbséget érint  döntések rövid ismertetése, felsorolása, amelyeket a kisebbségi 
önkormányzat véleményezett, illetve gyakorolta egyetértési jogát (kisebbségi intézmények 
vezet inek kinevezése, kisebbséghez tartozók képzésére is kiterjed  megyei közgy lési 
döntések, média, hagyományápolás és kultúra, valamint kollektív nyelvhasználat 
kérdéskörével összefügg  megyei közgy lési határozatokat érint en, stb.).

b) Feladat és hatáskörök átruházásának kezdeményezése felsorolása, átvett feladatok ismertetése. 

1.2. A kisebbségi nyelv közösségi használatát el segít  kezdeményezések (programokon történ
nyelvhasználat, a közigazgatásban a kisebbségi nyelv használata, illetve annak 
kezdeményezése, kétnyelv  okiratok igénylése).  

1.3. Kistérségi, regionális együttm ködési formák támogatása, létrehozásuk kezdeményezése, 
létrehozásuk során a kisebbség érdekeinek képviselete. 

2.  A kisebbségek kulturális autonómiájával (kulturális, közm vel dési, oktatási  
feladatok, hagyományápolás, közgy jtemény, média) összefügg  intézményalapítói, 
intézményfenntartói, támogatói, szervezési feladatok 

2.1.1. A településen jelenleg m köd közm vel dési intézmény(ek) adatai, az adott 
intézménynek a kisebbségi önkormányzat részér l nyújtott támogatás (anyagi, szervezési, 
el adói, pályázati), valamint az együttm ködés formájának rövid leírása. 
Közm vel dési intézmény szerepét (meghatározott feltételek fennállása esetén) betöltheti:  
- m vel dési otthon, m vel dési ház, m vel dési központ, szabadid  központ, 

közösségi ház, ifjúsági ház, gyermekház, faluház, stb.,  
- oktatási és közm vel dési, illet leg egyéb feladatokat ellátó általános m vel dési

központ,
- az alaptevékenységéhez kapcsolódóan közm vel dési feladatokat is ellátó önálló 

vagy többfunkciós, közös igazgatású kulturális és sportlétesítmény, 
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- minden olyan egyéb közm vel dési szolgáltatást ellátó intézmény, amely a polgárok 
közösségi m vel dését szolgálja, fenntartójától, m ködtet jét l függetlenül (pl. 
teleházak).

2.1.2. A közgy jtemény – amely lehet könyvtár, levéltár (dokumentumtár), muzeális intézmény 
(múzeum, közérdek  muzeális gy jtemény és közérdek  muzeális kiállítóhely), kép- és 
hangarchívum – adatai, a kisebbségi önkormányzat által nyújtott támogatás (anyagi, 
szervezési, el adói, pályázati), valamint az együttm ködés formája, leírása. 

2.1.3. A helyi önkormányzat által, vagy más fennáltal fenntartott kisebbségi nevelési/oktatási
feladatot ellátó intézmények megnevezése, adatai, a kisebbségi nevelés-oktatás kezdetének 
éve a településen. 
Az intézményben folyó, a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a 
Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) 
MKM rendelet el írásai alapján megszervezett nevelés, oktatás formája: 
- nemzetiségi anyanyelv  nevelés, oktatás 
- nemzetiségi kétnyelv  nevelés, oktatás 
- nemzetiségi nyelvoktató (ide értve a romani és beás nyelvoktatást is) oktatás 
- magyar nyelv  cigány kisebbségi nevelés, oktatás 
- kiegészít  kisebbségi oktatás 

Intézmény 
típusa

Oktatás típusa Intézmény 
(db)

Gyerek/tanuló
összlétszám (f )

A kisebbségi 
nevelésben,
oktatásban 
résztvev k

(f )
anyanyelv      
kétnyelv     

Óvoda magyar nyelven folyó 
cigány kisebbségi 
nevelés

   

anyanyelv     
kéttannyelv     
nyelvoktató    Általános

iskola magyar nyelven folyó 
cigány kisebbségi 
nevelés, oktatás 

   

anyanyelv     
kéttannyelv     
nyelvoktató    Középiskola 

magyar nyelven folyó 
cigány kisebbségi 
nevelés, oktatás 

   

Kiegészít
Nyelvoktató 
Iskola

kiegészít  kisebbségi 
oktatás

   

Mindösszesen    
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Az intézményekben folyó nevelési-oktatási tevékenységet el segít , a kisebbségi 
önkormányzat által nyújtott támogatások leírása.  
Kisebbségi nevelési/oktatási feladatot ellátó kollégium megnevezése és adatai, a kisebbségi 
önkormányzat által nyújtott támogatások leírása.  

2.1.4. Kisebbségi vagy kétnyelv  kiadványok, a helyi kulturális értékek kisebbségi nyelv
ismertet jének megjelentetése, stb. Megyei vagy országos terjesztés  kisebbségi nyelv
újság, folyóirat kiadása, kisebbségi rádió- és tévé m sorok készítésében való 
közrem ködés, kisebbségi tartalmú honlap szerkesztése, a támogatás módja (anyagi 
támogatás, cikkek írása, m sorok készítése kisebbségi nyelven, kisebbségi nyelv  filmek, 
programok rendelkezésre bocsátása, saját programokon készült felvételek közreadása). A 
kisebbségekr l szóló híradások, tájékoztatók elhelyezése a magyar nyelv  megyei és 
országos terjesztés  sajtóban. 

2.2. Az oktatási intézményen belül vagy kívül, tanulóknak vagy feln tteknek a kisebbségi 
önkormányzat által szervezett, (anyagilag vagy pedagógus biztosításával stb.) támogatott 
nyelvoktatás, népismereti (a kisebbség történetével, néprajzával, földrajzával, 
anyaországával foglalkozó) tanfolyam, tanórák vagy rendezvények, a közösség 
önszervez dését segít  kurzusok szervezése.

2.3.  A kisebbségi közösségnek az adott településekhez, megyéhez, régióhoz köt d  történelmi 
múltja ápolásával összefügg  tevékenység bemutatása. A településhez, megyéhez, régióhoz 
köt d  közösségformáló tradíciók meg rzésével kapcsolatos tevékenység leírása. Területi 
kisebbségi önkormányzat által szervezett, kezdeményezett, társszervez ként megvalósított, 
támogatott  rendezvények (klubestek, színiel adások, falunapok, kisebbségi napok, 
kórustalálkozók, regionális vagy országos rendezvények, kisebbségközi találkozók, a 
kisebbségi nyelv közösségi használatát el segít  események, stb.). 

3. A kisebbségi léttel összefügg  egyéb feladatok  

3.1 Kisebbségi civil szervezetekkel való együttm ködés, annak formái. A kisebbségi klub, 
kórus, tánccsoport, zenekar, olvasókör, színjátszó csoport, nyugdíjasklub megnevezése, az 
önkormányzat által nyújtott támogatás ismertetése (anyagi, helyiségbiztosítás, programok 
szervezése, részvétel a csoport munkájában, pályázatfigyelés, stb.). 

3.2. A kisebbség anyanyelvén zajló misék, istentiszteletek, egyéb egyházi események 
(keresztel , temetés, körmenet, zarándoklat) megnevezése, gyakorisága, illetve az azokban 
való kisebbségi önkormányzati részvétel formája (szervezési, anyagi támogatás, személyes 
részvétel), kisebbségi nyelv  hitéleti kiadványok megjelentetése, stb. 

3.3. A kisebbségi esélyegyenl séget el segít  kezdeményezések: a megyei és a kisebbségi 
önkormányzat együttm ködése révén elfogadott komplex vagy egy-egy szakterületet érint
megyei vagy kistérségi program, a megyei rendeletek esélyegyenl ségi szempontból történ
véleményezése, feladatok végrehajtásában, monitorozásában való részvétel.  



A Kormány
376/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a kisebbségi önkormányzatok
gazdálkodásáról

A Kormány a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól
szóló 1993. évi LXXVII. törvény 64. §-a (5) bekezdésének
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva, a következõket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) a települési kisebbségi önkormányzatokra és költ-

ségvetési szerveikre,
b) a területi kisebbségi önkormányzatokra és költség-

vetési szerveikre, valamint
c) az országos kisebbségi önkormányzatokra és költ-

ségvetési szerveikre.

(2) A települési és a területi kisebbségi önkormányzatok
gazdálkodására az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletnek (a továb-
biakban: Ámr.) a helyi önkormányzatok költségvetési
szerveire vonatkozó szabályait kell alkalmazni, figyelem-
mel a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.
évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.)
60/C. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra.

(3) Az országos kisebbségi önkormányzat által fel-
ügyelt országos kisebbségi önkormányzati költségvetési
szervek önállóan vagy részben önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szervek, gazdálkodásuk szabályait az Ámr. hatá-
rozza meg.

(4) Az országos kisebbségi önkormányzat hivatalának
gazdálkodására, beszámolási és könyvvezetési kötelezett-
ségére vonatkozó szabályokat a Nek. tv. 39/B. §-ának
(5) bekezdésére és 39/D. §-ának (1) bekezdésére figyelem-
mel e rendelet határozza meg.

(5) Az e rendelet által nem szabályozott kérdésekben – a
(4) és a (6) bekezdésben foglalt kivételekkel – az Ámr. ren-
delkezései megfelelõen alkalmazandóak.

(6) Az országos kisebbségi önkormányzatok gazdálko-
dására az Ámr. 63. §-át, 63/A–63/B. §-át, 65. §-át,
VII–VIII. Fejezetét, 96–102. §-át, 103–107. §-át,
108/A–118. §-át, 119–127. §-át, XI. Fejezetét, 134. §
(4)–(6), (15) bekezdését, 134/A. §-át, 138/A–143/A. §-át,
146. §-át, 149/A–152. §-át, valamint 161–162/B. §-át nem
kell alkalmazni.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az országos kisebbségi önkormányzat költségvetési
javaslata, a költségvetés jóváhagyása és az elemi

költségvetés

2. §

Az országos kisebbségi önkormányzat költségvetési
tervezése során az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben a helyi önkormányzatok költségve-
tési tervezésére megállapított határidõk irányadóak.

3. §

Az országos kisebbségi önkormányzat költségvetési
tervezése a következõ munkaszakaszokat és feladatokat
foglalja magában:

a) a költségvetési koncepció elkészítése,
b) a költségvetési határozat-tervezet elkészítése,
c) a költségvetési határozat elõirányzatainak lebontása

a végrehajtásért felelõs országos kisebbségi önkormány-
zati személyekre és szervekre,

d) az elemi költségvetés elkészítése.

4. §

(1) Az országos kisebbségi önkormányzat költségvetése
összeállításakor megtervezi bevételeit és kiadásait.

(2) A költségvetés összeállítása elõtt az országos ki-
sebbségi önkormányzat elnöke, a pénzügyi bizottság elnö-
ke és a hivatal vezetõje áttekinti az országos kisebbségi
önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerveinek a következõ költségvetési évre
vonatkozó feladatait, az országos kisebbségi önkormány-
zat bevételi forrásait, és ennek alapján kialakítják a költ-
ségvetési koncepciót. A költségvetési koncepciót az orszá-
gos kisebbségi önkormányzat elnöke terjeszti a közgyûlés
elé.

(3) Az országos kisebbségi önkormányzat elnöke a kon-
cepcióról kikéri a közgyûlés által létrehozott bizottságok
véleményét, amelyet a költségvetési koncepcióval együtt
terjeszt a közgyûlés elé. Az eljárási szabályokat a szerve-
zeti és mûködési szabályzat tartalmazza.
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(4) A közgyûlés a bizottsági véleményekkel együtt tár-
gyalja meg a költségvetési koncepciót és határozatot hoz a
költségvetés-készítés további munkálatairól.

5. §

(1) Az országos kisebbségi önkormányzat elnöke a köz-
gyûlés elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt, véle-
ményezett költségvetési határozat-tervezetet, amelyhez
csatolja a könyvvizsgáló írásos jelentését is. A közgyûlés
ennek alapján megalkotja a költségvetési határozatot.

(2) Ha a költségvetési határozatot azon év január 1-jé-
ig, amelyre az szól, a közgyûlés nem hozta meg, akkor
az átmeneti gazdálkodásról határozatban dönthet,
amelyben felhatalmazást ad az országos kisebbségi ön-
kormányzat elnökének, hogy az önkormányzatot megil-
letõ bevételeket beszedhesse és kiadásait fedezhesse, il-
letve meghatározza, milyen intézkedéseket tehet a hatá-
rozati felhatalmazás keretein belül. Az átmeneti gazdál-
kodásról szóló határozatban meg kell határozni a felha-
talmazás idõtartamát, azonban a felhatalmazás legké-
sõbb az új költségvetési határozat hatálybalépésének
napján megszûnik. A felhatalmazás idõtartama alatt be-
szedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségve-
tési határozatba be kell illeszteni.

(3) Ha a közgyûlés az átmeneti gazdálkodásról határo-
zatot nem hozott, vagy az a hatályát vesztette, akkor az or-
szágos kisebbségi önkormányzat elnöke jogosult az ön-
kormányzat költségvetését megilletõ bevételeknek a hatá-
lyos jogszabályok szerinti beszedésére és az elõzõ évi ki-
adási elõirányzatokon belül a kiadások idõarányos teljesí-
tésére.

(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a
közgyûlés elõtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és
teljesített kiadásokat az új költségvetési határozatba kell
beilleszteni.

6. §

(1) Az országos kisebbségi önkormányzat – a költség-
vetési törvényben elfogadott elõirányzatok és szabályok
szerint, illetve azok keretei között – január 10-éig megálla-
pítja a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek elemi
költségvetésének elkészítéséhez szükséges további keret-
számokat, szempontokat.

(2) Az országos kisebbségi önkormányzat elemi költ-
ségvetését a közgyûlés hagyja jóvá.

Az országos kisebbségi önkormányzat hivatalára,
mint költségvetési szervre vonatkozó

sajátos szabályok

7. §

(1) Az országos kisebbségi önkormányzati hivatal
(a továbbiakban: hivatal)

a) a közgyûlés által meghatározott egyes elõirányzatok
felett rendelkezési jogosultsággal bír,

b) a számára a költségvetésében meghatározott elõ-
irányzatokon kívül is felelõs az országos kisebbségi ön-
kormányzat költségvetésében részére rendelkezésre tartott
mûködési, felhalmozási célú elõirányzatok felhasználásá-
nak szükségességéért, az igénybe vett szolgáltatás
mennyiségéért, mértékéért az elvárható takarékosság be-
tartása mellett,

c) az Ámr. 37. §-ában meghatározott tartalommal, a
36. §-ban foglaltak figyelembevételével elemi költségve-
tést készít.

(2) Az országos kisebbségi önkormányzat a hivatala
pénzeszközeinek kezelésére alszámlát vezethet.

(3) A hivatalvezetõ hatáskörébe tartozik:
a) az országos kisebbségi önkormányzat gazdálkodása

végrehajtásának, a közgyûlés döntéseivel összhangban
történõ felelõs irányítása,

b) az országos kisebbségi önkormányzat nyilvántartá-
sainak folyamatos vezetése.

(4) A hivatalvezetõ a Nek. tv. 35. §-ának (7) bekezdésé-
ben foglaltak végrehajtása során szervezi és lebonyolítja a
leköszönõ és az új elnök közötti szabályszerû átadást és át-
vételt.

(5) A hivatalvezetõ ellátja a Nek. tv. 39/B. §-ának
(5)–(7) bekezdésében meghatározott feladatokat, ezekrõl
az újonnan alakuló országos kisebbségi önkormányzat ala-
kuló közgyûlésén beszámol. A beszámoló elfogadásáról a
közgyûlés határoz, legkésõbb a Nek. tv. 39/B. § (7) bekez-
dése szerinti számadás elfogadásakor.

8. §

Az országos kisebbségi önkormányzat közgyûlése
dönthet a központosított illetményszámfejtés igénybevéte-
lérõl, igénybevétel esetén az országos kisebbségi önkor-
mányzat elnöke a Magyar Államkincstárat (a továbbiak-
ban: Kincstár) értesíti. A központosított illetményszám-
fejtéssel kapcsolatos feladatokat a Kincstár ingyenesen
látja el.
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Az országos kisebbségi önkormányzat
vállalkozása

9. §

Az országos kisebbségi önkormányzat közgyûlése dönt
– a Nek. tv. 39/F. §-ában meghatározott keretek között –
vállalkozás létesítésérõl, illetve vállalkozásban való rész-
vételrõl.

Az országos kisebbségi önkormányzat számlái,
a letéti számla

10. §

(1) Az országos kisebbségi önkormányzat közgyûlése
dönt a számlavezetõ hitelintézet kiválasztásáról.

(2) Az országos kisebbségi önkormányzat felügyelete
alá tartozó költségvetési szerv a pénzeszközeit az országos
kisebbségi önkormányzat által – az erre irányadó szabá-
lyok szerint – meghatározott hitelintézetnél nyitott bank-
számlán kezeli, más hitelintézetnél bankszámlát nem nyit-
hat.

(3) Az országos kisebbségi önkormányzat a kiválasztott
számlavezetõ hitelintézetet a hónap elsõ napjával változtat-
hatja meg. A folyamatos pénzellátás érdekében az országos
kisebbségi önkormányzat az errõl szóló döntésrõl a Kincstár
területileg illetékes igazgatósága (a továbbiakban: Igazgató-
ság) útján a Kincstárat értesíti. Az országos kisebbségi önkor-
mányzat az Igazgatóságot legkésõbb a változás kitûzött idõ-
pontja elõtt 30 nappal köteles írásban tájékoztatni, a döntés
dokumentumainak csatolásával és a választott hitelintézettel
kötött szerzõdésben megjelölt bankszámlaszám egyidejû
közlésével. A határidõt követõen megküldött tájékoztatás
alapján a bankszámla nyilvántartásba vételét az Igazgatóság
30 napos határidõvel teljesíti, a változás az ezt követõ hónap
elsõ napján lép hatályba.

(4) Az országos kisebbségi önkormányzat a költségve-
tési elszámolási számlájához kapcsolódóan – jogszabály-
ban meghatározott bevételek és kiadások elkülönített el-
számolására – alszámlákat nyithat.

Az országos kisebbségi önkormányzat költségvetési
szervének számlái

11. §

(1) Az országos kisebbségi önkormányzat felügyelete
alá tartozó költségvetési szerv számára bankszámla a

törzskönyvi nyilvántartásba vétel után nyitható. A bank-
számla megnyitása, illetve megszüntetése a költségvetési
szerv létesítésének, illetve megszüntetésének idõpontja
szerinti határnappal a hivatal feladata. A bankszámla meg-
nyitásáról, illetve megszüntetésérõl a hivatal 5 napon belül
köteles tájékoztatni az Igazgatóságot.

(2) Az országos kisebbségi önkormányzat felügyelete
alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási
számláján lévõ szabad pénzeszközeit betétként kizárólag a
számlavezetõ hitelintézetnél a költségvetési elszámolási
számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

(3) Az országos kisebbségi önkormányzat felügyelete
alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási
számlájához kapcsolódóan alszámlákat vezethet.

12. §

Az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési
szerv részére jogszabályban elõírt letéti kezelés esetén az
országos kisebbségi önkormányzat közgyûlése engedé-
lyezi a letéti pénzeszköz elkülönített számlán való keze-
lését.

Az országos
kisebbségi önkormányzat költségvetési

szerveinek finanszírozása

13. §

(1) Az országos kisebbségi önkormányzatokat megille-
tõ normatív állami hozzájárulást, az országos kisebbségi
önkormányzatok mûködésével kapcsolatos, egyéb köz-
ponti költségvetési kapcsolatokból származó, költségveté-
si törvényben meghatározott támogatások utalandó össze-
gét – annak megállapítását követõen – a Kincstár az orszá-
gos kisebbségi önkormányzat részére – az általa megjelölt
számlára – folyósítja.

(2) Az országos kisebbségi önkormányzat költségvetési
szerveit megilletõ normatív állami hozzájárulások és tá-
mogatások igénylését, folyósítását, elszámolását és ellen-
õrzését a nem állami, nem helyi önkormányzati intézmény
fenntartókra vonatkozó szabályok szerint az Igazgatóság
végzi.

(3) A közoktatási tevékenységet végzõ országos kisebb-
ségi önkormányzat költségvetési szervének ezen tevé-
kenységéhez kapcsolódó normatív állami hozzájárulások
és támogatások igénylése, folyósítása, elszámolása és az
Igazgatóság ellenõrzési tevékenysége a közoktatásról
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szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 13–17/B. §-a alapján tör-
ténik.

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés,
utalványozás, teljesítés-igazolás rendje

14. §

(1) Az országos kisebbségi önkormányzat nevében
kötelezettséget az elnök vagy az általa írásban felhatalma-
zott személy vállalhat. A kötelezettségvállalás ellen-
jegyzésére az országos kisebbségi önkormányzat hivatal-
vezetõje vagy az általa írásban felhatalmazott személy
jogosult.

(2) Ha az elnök vagy az általa írásban felhatalmazott
személy az Ámr. 134. § (11) bekezdésében foglalt tájékoz-
tatás ellenére írásban ellenjegyzésre utasítja az ellenjegy-
zõt, az köteles az utasításnak eleget tenni. E tényrõl az el-
lenjegyzõ köteles az országos kisebbségi önkormányzat
közgyûlését haladéktalanul írásban értesíteni. Az országos
kisebbségi önkormányzat közgyûlése köteles soron követ-
kezõ ülésén megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni
az esetleges felelõsségre vonást.

15. §

(1) A kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének el-
rendelése elõtt okmányok alapján ellenõrizni, szakmailag
igazolni kell azok jogosultságát, összegszerûségét, a szer-
zõdés, megrendelés, megállapodás teljesítését.

(2) A kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy
elszámolásának elrendelésére érvényesített okmány alap-
ján (a továbbiakban: utalványozás) az országos kisebbségi
önkormányzat közgyûlése által írásban felhatalmazott sze-
mély jogosult.

(3) A hivatalnál utalványozásra az elnök vagy az általa
írásban felhatalmazott személy jogosult.

(4) Az utalvány ellenjegyzésére az országos kisebbségi
önkormányzat közgyûlése által kijelölt személy vagy az
általa írásban kijelölt személy jogosult.

(5) Kötelezettségvállalásra és utalványozásra az elnöki
és elnökhelyettesi tisztség egyidejû betöltetlensége, illetve
tartós akadályoztatásuk esetén az országos kisebbségi ön-
kormányzat szervezeti és mûködési szabályzatában meg-
határozottak szerint, a közgyûlés összehívására és vezeté-
sére kijelölt testületi tag jogosult.

Az országos
kisebbségi önkormányzat likviditási terve,

idõközi költségvetési terve

16. §

Az országos kisebbségi önkormányzat pénzállományá-
nak alakulásáról a hivatal vezetõje – szükség szerint aktua-
lizálva – likviditási tervet készíthet.

17. §

(1) Az országos kisebbségi önkormányzat – a költség-
vetési szerveire vonatkozó – idõközi költségvetési jelenté-
sét összesítve állítja össze és küldi meg az Igazgatósághoz
az Ámr. 144. § (1) bekezdésében megállapított határidõk
figyelembevételével.

(2) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörû-
ségéért és a költségvetési kapcsolatok bemutatásának
valódiságáért az országos kisebbségi önkormányzat elnö-
ke felelõs.

(3) A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli
szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi
egyezõségéért az országos kisebbségi önkormányzat elnö-
ke és a hivatal vezetõje együttesen felelõs.

II. fejezet

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

18. §

Az Ámr. 1. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya kiterjed:]
„f) az országos kisebbségi önkormányzatokra és az or-

szágos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervekre,
ide nem értve az országos kisebbségi önkormányzat hiva-
talát.”

19. §

A „helyi kisebbségi” szövegrész helyébe a „települési,
illetve területi kisebbségi” szöveg lép az Ámr. 1. § (2) be-
kezdés b) pontjában, 2. §-a 3. és 4. pontjában, 5. § elõtti cí-
mében és az 5. § (1)–(3) bekezdésében, 8. § (2) és (3) be-
kezdésében, 12. § (1) és (3) bekezdésében, 13. § (5) és
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(6) bekezdésében, 24. § (1) és (2) bekezdésében, 26. §
(3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdés a) pontjában,
28. § (2) és (3) bekezdésében, (6) és (7) bekezdésében,
29. § (1) bekezdés i) pontjában, (2) és (3) bekezdésében,
(10) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében, 36. §
(3)–(5) bekezdésében, 38. § (1) bekezdésében, 42. § (2) és
(3) bekezdésében, 52. § (1) bekezdésében, (6) és (7) be-
kezdésében, 53. § (1) és (2) bekezdésében, (4) bekezdésé-
ben, (7) és (8) bekezdésében, 54. § (1) bekezdés b) pontjá-
ban és (2) bekezdés b) pontjában, 57. § (10) bekezdésében,
59. § (12) bekezdésében, 66. § (7) bekezdés b) pontjában,
69. § (3) bekezdésében, 95. § (1) bekezdés b) pontjában, a
103. § elõtti címben és a 103. § (1) és (2) bekezdésében,
(4) bekezdésében, (6) bekezdés c) és m) pontjában,
(10) bekezdésében, a 104. § elõtti címben és a 104. §
(1)–(3) bekezdésében, (5) és (6) bekezdésében, 108. §
(2) bekezdés c) pontjában, a 119. § elõtti címben, a
127. §-ban, 134. § (12) és (15) bekezdésében, 135. §
(4) bekezdésében, 144. § (1) bekezdésében, 149. § (9) be-
kezdésében, 155. § (7) bekezdésében, 157. § (2) bekezdés
d) pontjában, 160. § (2) bekezdésében.

20. §

(1) A költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.)
1. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[A rendelet hatálya kiterjed:]
„b) a helyi önkormányzati, illetve települési és területi

kisebbségi önkormányzati költségvetési szervekre
(a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv), va-
lamint az országos kisebbségi önkormányzati szervekre;”

(2) A Ber. VIII. fejezete a következõ alcímmel és
32/A. §-sal egészül ki:

„Az országos kisebbségi önkormányzatok költségvetési
szerveire vonatkozó különleges szabályok

32/A. § (1) Az országos kisebbségi önkormányzati költ-
ségvetési szerv belsõ ellenõrzési vezetõje a tárgyévet kö-
vetõ évre vonatkozó éves ellenõrzési tervét megküldi az
országos kisebbségi önkormányzati hivatal vezetõjének
minden év november 15-ig.

(2) Az országos kisebbségi önkormányzati hivatal belsõ
ellenõrzési vezetõje kidolgozza, és az országos kisebbségi
önkormányzati hivatal vezetõje az országos kisebbségi ön-
kormányzat elnökének minden év december 15-ig meg-
küldi a következõ évre vonatkozó éves ellenõrzési tervét,
valamint a felügyelete alá tartozó országos kisebbségi ön-
kormányzati költségvetési szervek éves ellenõrzési tervei
alapján összeállított összefoglaló éves ellenõrzési tervet.

(3) Az országos kisebbségi önkormányzati hivatal által
az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szer-
veknél lefolytatott ellenõrzések esetén az ellenõrzési je-
lentést az országos kisebbségi önkormányzati hivatal ve-
zetõje küldi meg az ellenõrzött szerv, illetve szervezeti
egység vezetõjének, és felkéri az intézkedési terv elkészí-
tésére.

(4) Az országos kisebbségi önkormányzati költségveté-
si szerv vezetõje a 29/A. § (3) bekezdésében meghatáro-
zott beszámolót a tárgyévet követõ év január 31-ig meg-
küldi az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési
szerv belsõ ellenõrzési vezetõje és az országos kisebbségi
önkormányzati hivatal vezetõje részére.

(5) Az országos kisebbségi önkormányzati hivatal veze-
tõje a felügyelete alá tartozó országos kisebbségi önkor-
mányzati költségvetési szervek összefoglaló beszámolóit,
valamint a saját szervezetére vonatkozó beszámolót meg-
küldi az országos kisebbségi önkormányzati hivatal belsõ
ellenõrzési vezetõjének és az országos kisebbségi önkor-
mányzat elnökének minden év április 30-ig.

(6) Az országos kisebbségi önkormányzati költségveté-
si szerv vezetõje felelõs az éves ellenõrzési jelentés elké-
szítéséért. Az éves ellenõrzési jelentést az országos ki-
sebbségi önkormányzati költségvetési szerv vezetõje meg-
küldi az országos kisebbségi önkormányzati hivatal veze-
tõjének a tárgyévet követõ év március 15-ig.

(7) Az országos kisebbségi önkormányzati hivatal veze-
tõje köteles a tárgyévre vonatkozó éves ellenõrzési jelen-
tést, valamint a felügyelete alá tartozó országos kisebbségi
önkormányzati költségvetési szervek éves ellenõrzési je-
lentései alapján készített éves összefoglaló ellenõrzési je-
lentést – amelyben értékelést ad a felügyelete alatt mûködõ
belsõ ellenõrzési rendszerekrõl is – megküldeni az orszá-
gos kisebbségi önkormányzat elnökének a tárgyévet köve-
tõ év május 31-ig.”

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a hatályát
veszti a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének,
gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseirõl
szóló 20/1995. (III. 3.) Korm. rendelet, a kisebbségi ön-
kormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, va-
gyonjuttatásának egyes kérdéseirõl szóló 20/1995. (III. 3.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 148/1995. (XII. 7.)
Korm. rendelet, az államháztartás mûködésérõl szóló
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217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 167. § a) pontja, az ál-
lamháztartásról szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 217/1999. (XII. 27.) Korm. rendelet
94. § (1) bekezdése, valamint a magyarországi nemzeti és
etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellá-
tásáról és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer átalakí-
tásáról szóló 363/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. §
e) pontja.

(3) E rendelet 18–20. §-ai és 21. §-ának (2) bekezdése
2008. január 2-án a hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
377/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

egyes környezetvédelmi és vízügyi tárgyú
jogszabályok módosításáról

A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. törvény 48. §-ának (4) bekezdésé-
ben, a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. §-ának (7) bekezdésének c) és
q) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 45. § (7) bekezdésének b) és e) pontjában, vala-
mint a 14. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelem-
mel a 45. § (7) bekezdésének a) pontjában, a hulladékgaz-
dálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekez-
désének b), c), d), f) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján a következõket rendeli el:

I. A felszámolási eljárás és végelszámolás
környezetvédelmi és természetvédelmi

követelményekrõl szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet

módosításáról

1. §

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és
természetvédelmi követelményeirõl szóló 106/1995.
(IX. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §

(1)–(2) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet veze-
tõje (a továbbiakban: nyilatkozó) a gazdálkodó szervezet
telephelyére, valamint székhelyére vonatkozó, a Cstv.
31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatát (a továb-
biakban: nyilatkozat) a telephely és a székhely (a továb-
biakban együtt: telephely) szerint illetékes környezetvé-
delmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továb-
biakban: felügyelõség) számára adja meg. A nyilatkozat
formai és tartalmai követelményeit az 1. számú melléklet
tartalmazza.

(2) A nyilatkozó az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatté-
tellel együtt tájékoztatja a felügyelõséget, hogy mely to-
vábbi felügyelõségeknek tett nyilatkozatot az (1) bekezdés
alapján.”

2. §

(1) Az R. 4. § (1) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A felügyelõség a nyilatkozat alapján vizsgálja,
hogy mennyiben állnak fenn, illetve mennyiben állapítha-
tók meg környezethasználattal járó olyan környezeti hatá-
sok, környezeti terhek, amelyek megszüntetéséhez, rende-
zéséhez a felszámolás során jogok és kötelezettségek kap-
csolódnak.”

(2) Az R. 4. § (2) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A nyilatkozatot elbíráló felügyelõség a gazdálkodó
szervezetet környezeti állapotvizsgálatra kötelezheti, ha

a) a telephelyén legalább 20 évre visszamenõleg olyan
tevékenység folyt, amelyhez a felszámolás kezdõ idõpont-
jában hatályos jogszabályok szerint környezetvédelmi en-
gedély, egységes környezethasználati engedély, vagy hul-
ladékkezelési engedély szükséges,

b) a nyilatkozatból, illetve egyéb iratból jelentõs kör-
nyezetkárosodás vagy környezetveszélyeztetés állapítható
meg.”

(3) Az R. 4. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Amennyiben a felügyelõség a nyilatkozat alapján

60 napon belül intézkedést nem tesz, illetõleg nem kezde-
ményez, a felszámoló mentesül a 8. § (6) bekezdése, vala-
mint 10. § szerinti kötelezettsége alól.”

3. §

Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„7. § A felügyelõség az állapotvizsgálat eredményének
elbírálásáról 45 napon belül dönt.”

4. §

Az R. 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„14. § Amennyiben a végelszámoló a cégnyilvánosság-

ról, a bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény 102. § (3) bekezdés e) pontja szerint
értesíti a felügyelõséget, az értesítést az 1. számú melléklet
szerint kell elkészíteni. A végelszámolás során a 3–9. §,
valamint a 12. § rendelkezéseit kell megfelelõen alkal-
mazni.”

5. §

(1) Az R. 1. számú mellékletben az 1/A. pont elõtti fel-
vezetõ szövegrész helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Nyilatkozat

„a felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt álló
gazdálkodó szervezet telephelyén fennálló vagy telephe-
lyérõl, származott (származó) környezeti károsodásokról,
környezeti terhekrõl, amelyekbõl bírságfizetési vagy
egyéb fizetési kötelezettség, károsodások, terhek rendezé-
séhez szükséges kiadás származhat.”

II. A vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról szóló

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
módosításáról

6. §

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
HR.) 3. § (12) bekezdésének helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(12) A felügyelõség engedélye szükséges – a külön
jogszabály szerinti építõipari mûszaki engedéllyel, vagy
CE megfelelõségi jelöléssel rendelkezõ szennyvízkezelõ
berendezések kivételével – a szennyvíz és a csapadékvíz
tisztításához, elõtisztításához és elhelyezéséhez szükséges
berendezés létesítéséhez, a használatbavételéhez, üzemel-

tetéséhez. A felügyelõségtõl elvi vízjogi engedély kérhetõ
a létesítmény tervezését megelõzõen.”

7. §

A HR. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Vízimunka végzéséhez, vízilétesítmény épí-

téséhez az építtetõ (tulajdonos) bejelentése és a felügye-
lõség hozzájárulása szükséges, ha az a külön jogszabá-
lyokban meghatározott víziközmûvek elosztóhálózatá-
nak olyan bõvítésére irányul, amely nem érinti a vízi-
közmû vízjogi engedélyben meghatározott mértékadó
kapacitását.

(2) Mezõgazdasági vízszolgáltatást biztosító és vízjogi
engedély alapján üzemelõ vízilétesítménybõl történõ víz-
használat gyakorlásához a vízilétesítményt vízjogi enge-
dély alapján üzemeltetõ engedélyes hozzájárulása szüksé-
ges.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a beje-
lentéshez, a vízjogi létesítési engedély iránti kérelemhez
egyébként szükséges és külön jogszabályban meghatáro-
zott mellékleteket kell csatolni.

(4) Ha a bejelentésre a felügyelõség az érdemi határozat
(vízjogi engedély) meghozatalára egyébként irányadó és a
jogszabályban megállapított határidõ alatt nem nyilatko-
zik, a bejelentés alapját képezõ tevékenységhez a hatósági
hozzájárulást megadottnak kell tekinteni. Az építtetõ ké-
relmére errõl a felügyelõség külön igazolást vagy vízjogi
létesítési engedélyt ad.

(5) Amennyiben a bejelentés alapját képezõ, az (1) be-
kezdésben meghatározott tevékenység folytatása – a kére-
lem elbírálására egyébként irányadó jogszabályok sze-
rint – nem engedélyezhetõ, vagy a szakhatóság külön elõ-
írásokat, feltételeket állapított meg, a felügyelõség a hatá-
rozathozatalra vonatkozó általános rendelkezések szerint
érdemben határoz.”

8. §

A HR. 5. § (9) bekezdésének helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(9) Az üzemeltetésre jogosító érvényes vízjogi engedé-
lyeket – ha külön jogszabály másképp nem rendelkezik –
az e rendelet szerinti ellenõrzés során felül kell vizsgálni.
A felülvizsgálat eredményétõl függõen az engedély hiva-
talból visszavonható vagy a 12. §-ban meghatározott eset-
ben módosítható.”
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III. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételérõl szóló

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
módosításáról

9. §

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételérõl szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: VR.) 29. §-a helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„29. § Az e rendelet elõírásai alapján engedélyezett te-
vékenységek végzését a környezetvédelmi, természetvé-
delmi és vízügyi felügyelõségnek 5 évenként felül kell
vizsgálni. A felülvizsgálatot az engedélyes a 26. §-ban
meghatározottak benyújtásával kérheti.”

10. §

A VR. 3. számú mellékletében az 1. pontot megelõzõ
felvezetõ szövegrész az e rendelet 1. számú melléklete sze-
rint módosul.

(2) A VR. 5. számú melléklet 3. pontja helyébe az e ren-
delet 2. számú melléklete lép.

IV. A települési hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének

feltételeirõl szóló
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

módosításáról

11. §

A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirõl szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: TR.) 8. § (3) bekezdésének he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A hulladékkereskedõ telephelyére és tevé-
kenységére vonatkozóan a begyûjtõhelyre, illetve a be-
gyûjtést végzõre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni,
kivéve, ha a hulladék nem kerül a hulladékkereskedõ bir-
tokába.”

12. §

A TR. 22. § (3) bekezdésének helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A települési hulladék kezelésével kapcsolatos, a
20. § (1) bekezdés a)–e) pontjaiban meghatározott tevé-
kenységekre hulladékkezelési engedély határozott idõre,
de legfeljebb 5 évre adható (érvényességi idõtartam), a
(4) bekezdésben foglaltak kivételével. Az ártalmatlanítás-
sal kapcsolatos tevékenységekre szóló engedély határozott
idõre, de legalább 10 évre adható”.

13. §

A TR. 23/A. § (1) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A hulladékkezelési engedély érvényességi idõtarta-
mát a környezetvédelmi hatóság az engedélyes kérelmére
a 22. § (3) bekezdésében meghatározott idõtartamra meg-
hosszabbíthatja. A kérelemhez a 21. §-ban elõírtakat kell
csatolni. A környezetvédelmi hatóság a hulladékkezelési
engedély érvényességi idõtartamának meghosszabbítását
feltételekhez kötheti.”

V. A hulladékgazdálkodási tervek
részletes tartalmi követelményeirõl szóló

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet
módosításáról

14. §

A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi köve-
telményeirõl szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: HgR.) 12. § (3)–(5) bekezdéseinek helyé-
be a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § az alábbi
(6) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A telephelyre elkészített egyedi hulladékgazdál-
kodási tervet a telephely szerint illetékes környezetvé-
delmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség részé-
re (a továbbiakban: felügyelõség) jóváhagyásra kell
megküldeni. Több felügyelõség illetékességi területén
fekvõ telephelyekre együttesen elkészített egyedi hulla-
dékgazdálkodási tervet azon felügyelõség részére kell
megküldeni, amelynek illetékességi területén a legtöbb
telephely található, amennyiben ez nem állapítható meg,
a gazdálkodó szervezet a tervvel érintett telephelyek
alapján illetékes felügyelõség valamelyikének küldi
meg a tervet.

(4) A megküldött hulladékgazdálkodási tervet a fel-
ügyelõség határozatban hagyja jóvá. A jóváhagyott ter-
vet a gazdálkodó szervezetnek meg kell küldenie a te-
lephely szerint illetékes helyi önkormányzat jegyzõjé-
nek, illetve több telephelyre együttesen készített terv
esetén, amennyiben azok több felügyelõség illeté-
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kességi területén fekszenek, a telephelyek szerint illeté-
kes felügyelõségeknek, valamint helyi önkormányzati
jegyzõknek.

(5) Amennyiben a gazdálkodó szervezet tárgyévi gaz-
dálkodása során a hulladék mennyisége meghaladja az
(1) bekezdés szerinti tervben meghatározott éves mennyi-
séget, úgy a tárgyévet követõ 6 hónapon belül egyedi hul-
ladékgazdálkodási tervet kell készítenie és azt meg kell
küldenie a telephely szerint illetékes felügyelõségnek,
amely a (4) bekezdés szerint jár el.

(6) A felügyelõség az egyedi hulladékgazdálkodási ter-
vek érvényesülését, végrehajtását hatósági ellenõrzés ke-
retében vizsgálja.”

VI. Az elemek és akkumulátorok
hulladékainak visszavételérõl szóló
109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet

módosításáról

15. §

Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavéte-
lérõl szóló 109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: ER.) 7. § (3) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A Fõfelügyelõség a gyártót határozatlan idõtartam-
ra, a koordináló szervezetet 5 évre veszi nyilvántartásba. A
nyilvántartásba vétel további 5 év idõtartamra több alka-
lommal is meghosszabbítható, amennyiben a koordináló
szervezet megfelel e rendeletben foglalt követelmények-
nek.”

VII. A betétdíj alkalmazásáról szóló
209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet

módosításáról

16. §

A betétdíj alkalmazásáról szóló 209/2005. (X. 5.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: BR.) 6. § (2) bekezdésének he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Fõfelügyelõség a gyártót, valamint a koordináló
szervezetet kérelemre öt éves idõtartalomra nyilvántartás-
ba veszi. A nyilvántartásba vétel kérelemre ötévenként
meghosszabbítható, amennyiben a gyártó, valamint a
koordináló szervezet megfelel az e rendeletben foglalt kö-
vetelményeknek.”

17. §

A BR. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § (1) A gyártó, valamint a koordináló szervezet beje-

lentési kötelezettségének teljesítését a Fõfelügyelõség a
gyártó vagy a koordináló szervezet székhelye szerint ille-
tékes felügyelõség bevonásával ellenõrzi. A gyártó, vala-
mint a koordináló szervezet köteles az ellenõrzéshez szük-
séges adatokat rendelkezésre bocsátani.

(2) A fogyasztókat érintõ kötelezettségek teljesítését a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, továbbá a jegyzõ kü-
lön jogszabályok alapján ellenõrzi, illetve az ellenõrzés
eredményétõl függõen az ott meghatározott jogkövetkez-
ményeket alkalmazza.”

VIII. A vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelmérõl szóló
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet

módosításáról

18. §

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízel-
látást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl szóló
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
VBR.) 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § A határozatot megalapozó dokumentációt a létesí-
tés során szerzett információk, adatok, továbbá az üzemel-
tetési engedélyben foglaltak alapján, de legkésõbb az üze-
meltetési engedély kiadását követõ 10 éven belül az enge-
délyesnek felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálat eredmé-
nyét a határozatot kiadó felügyelõségnek meg kell külde-
ni. A felülvizsgálat eredményétõl függõen hivatalból vagy
kérelemre intézkedni kell a kijelölt védõterület, védõidom,
védõsáv módosításáról.”

IX. Az egyes tervek,
illetve programok

környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet

módosításáról

19. §

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgála-
táról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: TPR.) 9. § (4) bekezdésének a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:
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[Ha a másik ország értesítése alapján vagy egyéb mó-
don felmerül, hogy egy másik ország kidolgozás alatt álló,
a 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ha-
tálya alá tartozó – nem EU-tagállam esetén annak megfe-
lelõ – tervek, illetve programja megvalósítása következté-
ben Magyarországon jelentõs káros környezeti hatás vár-
ható, a nemzetközi eljárással kapcsolatos koordinációs
feladatokat]

„a) az ország egészét vagy több környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továbbiakban: fel-
ügyelõség) illetékességi területét érintõ tervnél, illetve prog-
ramnál az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: eljáró szerv)”
[látja el.]

20. §

A TPR. 3. számú melléklete I.1. a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[I.1. Mindig részt vesz:]
„a) a környezet, a természet és a táj védelmére kiterje-

dõen:
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Vízügyi Fõfelügyelõség;”

X. A környezeti hatásvizsgálati
és az egységes környezethasználati

engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

módosításáról

21. §

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezet-
használati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KHR.) 4. §
(1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) A felügyelõség az elõzetes vizsgálatba a
12. számú mellékletben megjelölt szakterületekre kiterje-
dõen

a) az 1. pontban megjelölt szakhatóságokat minden
esetben bevonja;

b) a 2. pontban felsorolt szakhatóságokat akkor vonja
be, ha a tevékenység következtében az a környezeti elem
vagy rendszer hatásviselõ lehet, amelynek védelme hatás-
körükbe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszé-
lyeztetés fordulhat elõ, amely elleni védelmet jogszabály
feladat- és hatáskörébe utalja;

c) a 3. pontban megjelölt szakhatóságokat akkor vonja
be, ha az elõzetes vizsgálatra vonatkozó kérelem a 3. pont-

ban meghatározott tevékenységek, építmények meg-
valósítására, valamint azok jelentõs módosításaira, változ-
tatásaira irányul.”

22. §

A KHR. 8. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„(4) A felügyelõség a környezeti hatásvizsgálati eljárás-
ba a 12. számú mellékletben megjelölt szakterületekre ki-
terjedõen

a) az 1. a) pontban megjelölt szakhatóságot minden
esetben bevonja;

b) az 1. b) és a 2. pontban felsorolt szakhatóságokat ak-
kor vonja be, ha a tevékenység következtében az a környe-
zeti elem vagy rendszer hatásviselõ lehet, amelynek védel-
me hatáskörükbe tartozik, azt érinti vagy olyan környezet-
veszélyeztetés fordulhat elõ, amely elleni védelmet jog-
szabály feladat- és hatáskörébe utalja;

c) a 3. pontban megjelölt szakhatóságokat akkor vonja
be, ha a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó kérelem a
3. pontban meghatározott tevékenységek, építmények
megvalósítására, valamint azok jelentõs módosításaira,
változtatásaira irányul.”

23. §

A KHR. 12. számú melléklete helyébe az e rendelet
3. számú melléklete lép.

XI. A közmûves ivóvízellátásról
és a közmûves szennyvízelvezetésrõl szóló

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet
módosításáról

24. §

A közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvíz-
elvezetésrõl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: KR.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

[5. § (1) Ha a bekötés nem a víziközmû törzshálózati be-
ruházás részeként, azzal egy idõben valósul meg]

„a) a bekötõvezeték megépítéséhez, átalakításához és
megszüntetéséhez a szolgáltató hozzájárulása szük-
séges;”
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XII. Záró rendelkezések

25. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép
hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:

a) az R. 7. §-ának második mondata és 15. §-a,
b) a HR. 27. §-ának (7) bekezdése,
c) a VR. 5. számú melléklete 3. pontjának b) pontja és

35. §-ának (3)–(7) bekezdése,
d) a TR. 30. §-ának (3) bekezdése és 31. §-a,
e) a BR. 6. §-ának (3) bekezdése,
f) a VBR. 22. §-ának (2)–(3) és (5) bekezdése, 6. és

7. számú melléklete, valamint
g) a KR. 20. §-ának (3)–(4) bekezdése.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet
a 377/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

[3. számú melléklet
a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez]

Szabályzat
a veszélyes hulladékok gyûjtésérõl

és tárolásáról

E szabályzat elõírásait kell alkalmazni a veszélyes hul-
ladékokkal kapcsolatban üzemi gyûjtõhelyeken, vala-
mint hulladékgyûjtõ udvarokon, a tárolótelepeken vég-
zendõ tevékenységekre és létesítményekre (e létesítmé-
nyek berendezéseinek tervezésére, megvalósítására és
üzemeltetésére).

A veszélyes hulladékok gyûjtése és tárolása, továbbá a
tárolóhely kialakítása során be kell tartani a külön jogsza-
bályokban elõírtakat.

A veszélyes hulladékok gyûjtése történhet munkahe-
lyi gyûjtõhelyen, üzemi gyûjtõhelyen és hulladékgyûjtõ
udvarokon, egyes esetekben speciális gyûjtõhelyeken
is.

A veszélyes hulladékot a hulladék kémiai hatásainak el-
lenálló gyûjtõedényzetben kell gyûjteni. Illékony összete-
võket tartalmazó veszélyes hulladékok gyûjtése esetében

meg kell akadályozni, hogy ezek a komponensek a kör-
nyezetbe kerüljenek.

A hulladék kezelõje annyi kezelendõ hulladékot tarthat
a telephelyén, amennyi a kezelési tevékenysége zavartalan
végzése érdekében szükséges. Ezt a hulladékmennyiséget
a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügye-
lõség a kezelési engedélyben határozza meg.

Az üzemi gyûjtõhely kialakítható nyílt téri vagy fedett
módon az e melléklet elõírásai szerint.

Az üzemi gyûjtõhely mûködési szabályzatának 1 példá-
nyát a használatbavételi engedélyezési eljárást megelõ-
zõen meg kell küldeni a környezetvédelmi, természetvé-
delmi és vízügyi felügyelõségnek. A megküldött mûködé-
si szabályzatra a felügyelõség szükség esetén észrevételt,
javaslatot tehet. Amennyiben a felügyelõség a mûködési
szabályzatra 30 napon belül észrevételt nem tesz, úgy azt
elfogadottnak kell tekinteni.

A hulladékgyûjtõ udvar kialakítható nyílt téri vagy fe-
dett módon az e melléklet elõírásai szerint, amelybõl a szi-
várgórendszer elhagyható, ha összefolyóval és nyílt téri
megoldásnál övárokkal alakítják ki.

A hulladékgyûjtõ udvaron a különbözõ anyagi minõ-
ségû veszélyes hulladékokat szállítható, ütésálló, bélelt
vagy kettõs falú, illetve kármentõvel felszerelt gyûjtõ-
edényzetben vagy gyûjtõkonténerekben kell gyûjteni,
amelyek kialakítása összhangban van a bennük gyûjten-
dõ veszélyes hulladékok fizikai és kémiai tulajdonsá-
gaival.

A hulladékgyûjtõ udvar mûködési szabályzatának egy
példányát – az üzembe helyezési eljárást megelõzõen – jó-
váhagyás végett meg kell küldeni a környezetvédelmi, ter-
mészetvédelmi és vízügyi felügyelõségnek.

Az üzemi gyûjtõhely és a hulladékgyûjtõ udvarra vonat-
kozó mûszaki elõírások:

2. számú melléklet
a 377/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet
a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez]

3. Az eljárásba a megjelölt környezet- vagy természet-
védelmi szakterületet érintõ kérdések felmerülése esetén
bevonandó

a) helyi környezet- és természetvédelmi szakkérdésekben

elsõ fokon: az érintett települési önkormányzat jegy-
zõje,

másodfokon: az illetékes közigazgatási hivatal;
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b) termõföld minõségvédelmi és növényvédelmi szak-
kérdésekben

elsõ fokon: a megyei (fõvárosi) Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Növény-
és Talajvédelmi Igazgatósága,

másodfokon: Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központ; Növény-,
Talaj- és Agrár-Környezetvédelmi
Igazgatóság;

c) építési engedélyezési eljárásra vonatkozó szakkér-
désekben

elsõ fokon: a telepítés helye szerinti illetékes építés-
ügyi hatóság,

másodfokon: az illetékes közigazgatási hivatal;

d) bányászati szakkérdésekben, illetve földtani és ás-
ványvagyon-gazdálkodási szakkérdésekben

elsõ fokon: az illetékes bányakapitányság,

másodfokon: a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal;

e) földügyi szakkérdésekben (ingatlan-nyilvántartás,
földmérés, földvédelem-földminõsítés, földhasználat)

elsõ fokon: a körzeti (fõvárosi kerületi) földhivatal,

másodfokon: a megyei (fõvárosi) földhivatal;

f) állat-egészségügyi szakkérdésekben

elsõ fokon: az illetékes megyei/fõvárosi
Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi
Igazgatóság,

másodfokon: Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központ;
Állategészségügyi és Állatvédelmi
Igazgatóság;

g) erdészeti szakkérdésekben

elsõ fokon: illetékes megyei/fõvárosi
Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Erdészeti
Igazgatósága,

másodfokon: Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központ; Erdészeti
Igazgatóság.

3. számú melléklet

a 377/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

[12. számú melléklet
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez]

Közremûködõ hatóságok

1.

a) A környezet- és település-egészségügyre kiterjedõen:

elsõ fokon: az Állami Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat illetékes megyei (fõváro-
si) intézete,

másodfokon: az Országos Tisztifõorvosi Hivatal.

b) A kulturális örökség (mûemlékvédelem, mûemléki
területek védelme, nyilvántartott régészeti lelõhelyek) vé-
delmére kiterjedõen:

elsõ fokon: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
illetékes területi szerve,

másodfokon: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal el-
nöke.

2.

a) helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedõen:

elsõ fokon: az érintett települési önkormányzat jegy-
zõje

másodfokon: az illetékes közigazgatási hivatal;

b) erdõvédelemre kiterjedõen:

elsõ fokon: illetékes megyei Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság

másodfokon: Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központja Erdészeti Igazgatóság;

c) termõföld talajvédelemre kiterjedõen:

elsõ fokon: illetékes megyei Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal Növény- és Talajvé-
delmi Igazgatóság

másodfokon: Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ; Növény-, Talaj- és Agrár-kör-
nyezetvédelmi Igazgatóság;
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d) a termõföld mennyiségi védelmére kiterjedõen:

elsõ fokon: az illetékes körzeti földhivatal (a fõvá-
rosban a Fõvárosi Kerületek Földhivata-
la), több körzeti földhivatal illetékességi
területét érintõ esetekben a megyei föld-
hivatal (a fõvárosban a Fõvárosi Földhi-
vatal)

másodfokon: a megyei földhivatal (a fõvárosban a Fõ-
városi Földhivatal), ha elsõ fokon a me-
gyei földhivatal járt el, akkor a Földmû-
velésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium;

e) ásványi nyersanyag és földtani közeg védelmére ki-
terjedõen:

elsõ fokon: az illetékes bányakapitányság

másodfokon: a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal;

f) a természetes gyógytényezõk, gyógyhelyek termé-
szeti adottságainak védelmére kiterjedõen:

elsõ fokon: az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Or-
szágos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi
Fõigazgatósága

másodfokon: Egészségügyi Engedélyezési és Köz-
igazgatási Hivatal;

g) a lakosság életének, életfeltételeinek védelmére ki-
terjedõen:

ga) a külön jogszabály szerinti alsó küszöbértéket el
nem érõ veszélyes anyagot tároló, elõállító, felhasználó te-
vékenységnél:

elsõ fokon: az illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, fõvárosban a Fõvárosi Pol-
gári Védelmi Igazgatóság

másodfokon: Országos Katasztrófavédelmi Fõigazga-
tóság,

gb) a külön jogszabály szerinti alsó küszöbértéket elérõ
vagy meghaladó veszélyes anyagot tároló, elõállító, fel-
használó tevékenységnél:

elsõ fokon: Országos Katasztrófavédelmi Fõigazga-
tóság Hatósági Fõigazgató-helyettese

másodfokon: Országos Katasztrófavédelmi Fõigazga-
tóság Fõigazgatója;

h) nukleáris biztonságra kiterjedõen:

elsõ fokon: az Országos Atomenergia Hivatal Nuk-
leáris Biztonsági Igazgatósága

másodfokon: az Országos Atomenergia Hivatal Nuk-
leáris Biztonsági Igazgatósága fõigazga-
tója;

i) a településrendezési és építési elõírásokkal való
összhang tekintetében:

elsõ fokon: a tevékenység végzésének helye szerint
illetékes építésügyi hatóság

másodfokon: az illetékes közigazgatási hivatal.

3.

a) az állati anyagok feldolgozása és a nagy létszámú ál-
lattartás tekintetében:

elsõ fokon: az illetékes megyei/fõvárosi Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal Élelmi-
szerlánc-biztonsági és Állategészség-
ügyi Igazgatóság,

másodfokon: Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központ; Állategészségügyi és Állatvé-
delmi Igazgatóság;

b) éghetõ folyadékok és olvadékok tárolótartályainak
létesítése és üzemeltetése tekintetében:

elsõ fokon: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal területi mérésügyi és mûszaki
biztonsági hatósága

másodfokon: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal központi szerve;

c) a 18/1998. (VI. 25.) KTM rendeletben meghatáro-
zott mûszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmé-
nyek esetén a területrendezési tervekkel való összhang te-
kintetében:

elsõ fokon: az illetékes állami fõépítész

másodfokon: az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium hatáskörrel rendelkezõ
szakállamtitkára;

d) közutak létesítésének mûszaki megvalósíthatósága
tekintetében:

da) országos közutak (gyorsforgalmi utak kivételével),
valamint a települési önkormányzat tulajdonában lévõ he-
lyi közutak esetében

elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illeté-
kes regionális igazgatósága

másodfokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-
ponti Hivatala

db) a fõvárosi önkormányzat tulajdonában lévõ helyi
közutak esetében
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elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága

másodfokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-
ponti Hivatala

dc) a fõvárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévõ
helyi közutak esetében

elsõ fokon: a fõvárosi fõjegyzõ

másodfokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága;

e) vasutak létesítésének mûszaki megvalósíthatósága
tekintetében:

elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illeté-
kes regionális igazgatósága

másodfokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-
ponti Hivatala;

f) vízi út és kikötõ mûszaki megvalósíthatósága tekin-
tetében:

elsõ fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága

másodfokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-
ponti Hivatala
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* Fel hív juk ol va só ink fi gyel mét, hogy a Ma gyar Köz löny  183. szá ma ter je del mi okok mi att 1–4. kö tet ben je le nik meg.
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A Kormány
378/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi
szakértõi tevékenységrõl

A Kor mány a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény (a továb biak ban: Kvt.) 
110.  §-a (7) be kez dé sé nek t) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, a kö vet ke zõ ket ren de li el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a kör nye zet hasz ná lat tal, a kör nye -
zet re gya ko rolt ha tá sok vizs gá la tá val kap cso la tos – meg -
bí zás alap ján vég zett – kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del -
mi és táj vé del mi szak ér tõi te vé keny ség re ter jed ki.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) el já ró ha tó ság:
aa) az 1. mel lék let 1. pont já ban meg ha tá ro zott kör nye -

zet vé del mi szak ér tõi szak te rü let, il let ve rész te rü le tei vo -
nat ko zá sá ban a ter ve zõ- és szak ér tõ mér nö kök, va la mint
épí té szek szak mai ka ma rá i ról  szóló tör vény ben meg ha tá -
ro zott te rü le ti mér nö ki ka ma ra (a továb biak ban: te rü le ti
ka ma ra),

ab) az 1. mel lék let 2. és 3. pont já ban meg ha tá ro zott ter -
mé szet vé del mi és táj vé del mi szak ér tõi szak te rü let, il let ve
rész te rü let vo nat ko zá sá ban az Or szá gos Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség
(a továb biak ban: fõ fel ügye lõ ség),

b) kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és táj vé del mi
szak ér tõi te vé keny ség (a továb biak ban együt te sen: szak ér -
tõi te vé keny ség): a kör nye ze ti ele mek vé del mé vel, a ter -
mé sze ti erõ for rá sok gaz dál ko dá sá val kap cso la tos mû sza -
ki, ter mé szet tu do má nyi je len sé gek ok-oko za ti össze füg -
gé se i nek ma gas szak mai szín vo na lú ér té ke lé se, az eh hez
szük sé ges adat gyûj té si te vé keny ség vég zé se, to váb bá ha -
tás vizs gá la ti és egyéb kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del -
mi és táj vé del mi do ku men tá ci ók össze ál lí tá sa,

c) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mély: aki a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren -
del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint a sza bad moz gás és
tar tóz ko dás jo gát a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén gya ko -
rol ja,

d) EGT-ál lam: az Eu ró pai Unió tag ál la ma és az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
más ál lam, to váb bá az az ál lam, amely nek ál lam pol gá ra az

Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam
kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás joga te kin te té ben az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam
 állampolgárával azo nos jog ál lást él vez.

2.  §

(1) Szak ér tõi te vé keny sé get az foly tat hat, aki a kö vet ke -
zõ fel té te lek nek meg fe lel:

a) a 4.  §-ban meg ha tá ro zott szak irá nyú vég zett ség gel
ren del ke zik,

b) a 5.  §-ban meg ha tá ro zott szak mai gya kor la tot iga zol,
c) bün tet len elõ éle tû,
d) kör nye zet vé del mi szak ér tõ ese tén mér nö ki ka ma rai

tag ság gal ren del ke zik, és
e) ma gyar ál lam pol gár vagy sza bad moz gás és tar tóz -

ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély
és az el já ró ha tó ság – a 6.  § (6) be kez dé sé ben fog lalt ki vé -
tel lel – a szak ér tõi név jegy zék be a be je gyez te.

(2) Har ma dik or szág ál lam pol gá ra szá má ra vi szo nos ság 
alap ján ál la pít ha tó meg szak ér tõi jo go sult ság.

3.  §

(1) A szak ér tõ csak olyan, az 1. mel lék let ben meg ha tá -
ro zott szak ér tõi szak te rü le ten vé gez het te vé keny sé get,
amely re szak ér tõi jo go sult ság gal ren del ke zik.

(2) A jogi sze mé lyi ség gel, illetve jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet (a továb biak ban:
gaz dál ko dó szer ve zet) szak ér tõi te vé keny sé get ak kor foly -
tat hat, ha tag ját vagy al kal ma zott ját az adott szak te rü le ten
a szak ér tõi név jegy zék be be je gyez ték.

(3) A szak ér tõ ál tal vég zett szak ér tõi vizs gá lat nak – a
meg bí zás ke re te in be lül – az ügy min den lé nye ges kö rül -
mé nyé re ki kell ter jed nie.

(4) A szak ér tõi vé le mé nyen fel kell tün tet ni a szak ér tõi
vizs gá la tot vég zõ szak ér tõ ne vét, a szak ér tõi név jegy zék -
be  való be jegy zés szá mát és a szak ér tõi szak te rü let meg ne -
ve zé sét.

(5) Amennyi ben a meg bí zott szak ér tõ va la mely rész let -
kér dés meg íté lé sé hez nem ren del ke zik a szük sé ges szak ér -
te lem mel, úgy a szak ér tõi vizs gá lat ba kü lön szak ér tõt von -
hat be. A vég le ges szak ér tõi vé le mé nyen fel kell tün tet ni
– a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok meg ne ve zé sé -
vel – a szak ér tõi vizs gá lat egé szé ért fe le lõs szak ér tõt és a
mun ka részt el ké szí tõ szak ér tõt a mun ka rész megjelölé -
sével.
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A SZAKÉRTÕI JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 
SZAKMAI FELTÉTELEI

Szakirányú végzettség és szakmai gyakorlat

4.  §

A szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz a 2. mel lék let ben 
meg ha tá ro zott fel sõ fo kú vég zett sé gi szin tet és szak kép -
zett sé get ta nú sí tó, fõ is ko lai, illetve egye te mi sza kon, vagy
alap- , illetve mes ter kép zé si sza kon, to váb bá szak irá nyú
to vább kép zé si sza kon szer zett ok le vél szük sé ges.

5.  §

(1) A szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz az ok le vél
meg szer zé sét köve tõen a (2) be kez dés ben fel so rolt szak te -
rü let rész te rü le te in leg alább a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott idõ tar ta mú szak mai gya kor lat szük sé ges.

(2) Szak mai gya kor la ti idõ meg ál la pí tá sá hoz figye -
lembe ve he tõ szak te rü le tek:

a) fel sõ ok ta tá si in téz mény ben szak tárgy-ok ta tói,
b) kör nye zet vé del mi ter ve zõi,
c) kör nye zet vé del mi meg bí zot ti,
d) kör nye zet vé del mi igaz ga tá si,
e) a kör nye zet vé de lem mel kap cso la tos ku ta tá si, fej -

lesz té si,
f) kör nye zet vé del mi ta nács adá si te vé keny sé get foly ta -

tó gaz dál ko dó szer ve zet ben vég zett ta nács adói, ve ze tõ
tiszt ség vi se lõi,

g) egyéb a szak te rü let nek, illetve rész te rü let nek meg fe -
le lõ te rü le ten vég zett
te vé keny ség.

(3) Szak mai gya kor la ti idõ meg ál la pí tá sá hoz figye -
lembe ve he tõ idõ tar tam:

a) egye te mi szin tû kép zés ben vagy mes ter kép zés ben
szer zett ok le vél ese tén 5 év,

b) fõ is ko lai szin tû kép zés ben vagy alap kép zés ben szer -
zett ok le vél ese tén 8 év.

A szakértõi névjegyzék

6.  §

(1) A szak ér tõi név jegy zék be  való be jegy zés rõl az el já -
ró ha tó ság dönt.

(2) A szak ér tõi név jegy zék be  való be jegy zést az el já ró
ha tó ság nál írás ban az e cél ra rend sze re sí tett for ma nyom -
tat vá nyon kell kér ni.

(3) A ké re lem nek tar tal maz nia kell:
a) a ké rel me zõ sze mély azo no sí tó ada ta it ( név, szü le té -

si név, lak cím),
b) any ja ne vét,

c) szü le té si he lyét, ide jét,
d) ér te sí té si cí mét,
e) alá írá sát,
f) a ké rel me zett szak ér tõi szak te rü let, illetve –

amennyi ben a ké re lem arra irá nyul – a rész te rü let meg ne -
ve zé sét,

g) nyi lat ko za tot a 2.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban
fog lal tak ról.

(4) A ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) a szak irá nyú vég zett sé get (szük ség ese tén ki egé szí tõ 

ké pe sí tést) iga zo ló ok le vél, illetve a szak kép zett ség el is -
me ré sé rõl  szóló jog erõs ha tá ro zat má so la tát,

b) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott igaz ga tá si
szol gál ta tá si díj be fi ze té sét iga zo ló csekk szel vényt vagy
az át uta lás ról  szóló bi zony la tot,

c) a szak mai gya kor lat iga zo lá sát,
d) rész le tes szak mai te vé keny sé gét be mu ta tó ön élet raj -

zát.

(5) Ha a vég zett sé get és szak kép zett sé get iga zo ló ok le -
vél bõl a szak irány, illetve a vég zett ség 4.  §-ban meg ha tá -
ro zott szint je nem ál la pít ha tó meg, az el já ró ha tó ság meg -
ke res he ti a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren ci át, hogy az a szak -
iránnyal, illetve a vég zett ség gel kap cso la tos ál lás pont já ról 
ad jon tá jé koz ta tást.

(6) Ha a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del -
ke zõ sze mély az e ren de let ben meg ha tá ro zott szak ér tõi te -
vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sult más EGT-ál lam ban meg -
ha tá ro zott kö ve tel mé nyek alap ján és a szak ér tõi te vé keny -
ség gya kor lá sá nak kö ve tel mé nyei az e ren de let ben fog lalt
kö ve tel mé nyek kel azo no sak, a szak ér tõi te vé keny ség gya -
kor lá sát a te vé keny ség meg kez dé sé tõl szá mí tott 8 na pon
be lül be kell je len te nie az el já ró ha tó ság nak.

(7) A (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be je len tés nek
tar tal maz nia kell:

a) a (3) be kez dés a)–e) pont já ban fog lal ta kat,
b) a szak ér tõi szak te rü let, illetve rész te rü let meg ne ve -

zé sét, és
c) a szak ér tõ szak ér tõi te vé keny sé gét más EGT-ál lam -

ban en ge dé lye zõ, illetve ellen õr zõ szak mai szer ve zet meg -
ne ve zé sét és cí mét.

7.  §

A te rü le ti ka ma ra a szak ér tõt a ter ve zõ- és szak ér tõ mér -
nö kök, valamint épí té szek szak mai ka ma rá i ról  szóló tör -
vény ben meg ha tá ro zott név jegy zék be jegy zi be. A 6.  §
(6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szak ér tõt a te rü le ti ka ma -
ra ké re lem re jegy zi be a név jegy zék be.

8.  §

(1) A fõ fel ügye lõ ség a ha tás kö ré be tar to zó szak ér tõk rõl
szak te rü le ten ként, il let ve rész te rü le ten ként fe je ze tek re

2007/183. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14403



bon tott, nyil vá nos név jegy zé ket ve zet. A 6.  § (6) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott szak ér tõt a fõ fel ügye lõ ség ké re lem re
jegy zi be a név jegy zék be.

(2) A név jegy zék a szak ér tõk ne vét, szak irá nyú vég zett -
sé gét, ér te sí té si cí mét és nyil ván tar tá si szá mát tar tal maz za.

(3) A fõ fel ügye lõ ség az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
név jegy zék be ké re lem re a gaz dál ko dó szer ve ze te ket is be -
jegy zi, ha a 3.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek nek meg fe lel és azt meg fe le lõ do ku men tu mok kal iga -
zol ja.

(4) Gaz dál ko dó szer ve zet ese té ben a név jegy zék tar tal -
maz za:

a) a gaz dál ko dó szer ve zet ne vét, szék he lyét, cég jegy -
zékszá mát,

b) a szak ér tõi név jegy zék be be jegy zett tag, vagy al kal -
ma zott ne vét a szak ér tõi szak te rü let, illetve rész te rü let
meg ne ve zé sé vel.

(5) Tör li a fõ fel ügye lõ ség a név jegy zék bõl azt a sze -
mélyt,

a) aki a tör lést maga kér te,
b) aki el ha lá lo zott,
c) aki vel kap cso lat ban a név jegy zé ki be jegy zést köve -

tõen me rült fel olyan tény vagy adat, amely a szak ér tõi
név jegy zék be  való be jegy zést nem tet te vol na le he tõ vé.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és
2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ren del ke zé se it a hatályba lépést köve tõen
in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(3) A ki adott és ér vé nyes szak ér tõi, kör nye zet vé del mi
fe lül vizs gá lat ra jo go sí tó en ge dé lyek a ben nük meg je lölt
le já rat ide jé ig, de ma xi mum 5 évig ér vé nye sek.

10.  §

Ez a ren de let
a) a bel sõ pi a ci szol gál ta tá sok ról  szóló 2006/123/EK

eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 5. cikk (3) be kez dé -
sé nek, 9. cik ké nek, 11. cik ké nek, 13. cik ké nek és 17. cikk
6. pont já nak, va la mint

b) a szak mai ké pe sí té sek el is me ré sé rõl  szóló
2005/36/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 5–7.
cik ke i nek

 való meg fe le lést szol gál ja.

11.  §

A szak ér tõi mû kö dés sel kap cso la tos egyes kér dé sek
sza bá lyo zá sá ról  szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. ren de let
1.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

[A ren de let sza bá lyai nem érin tik:]
„e) a kör nye zet vé de le mi, illetve ter mé szet vé de le mi és

táj vé de le mi szak ér tõk te vé keny sé gét.”

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

1. számú melléklet 
a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Szakértõi szakterületek

1. Kör nye zet vé de lem szak te rü let, illetve rész te rü le tei
(be tû je le: SZKV):

1.1. hul la dék gaz dál ko dás

1.2. le ve gõ tisz ta ság-vé de lem

1.3. víz- és föld ta ni kö zeg vé de lem

1.4. zaj- és rez gés vé de lem

2. Ter mé szet vé de lem szak te rü let, illetve rész te rü le tei
(be tû je le: SZTV):

2.1. élõ vi lág vé de lem,

2.2. föld ta ni és fel szín al ak ta ni ér té kek vé del me

3. Táj vé de lem szak te rü let (be tû je le: SZTjV)

2. számú melléklet
a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A szakértõi jogosultsághoz szükséges szakirányú
végzettség

I.

Az 1. mel lék let 1. pont sze rin ti szak te rü le ten, illetve
rész te rü le ten a szak ér tõi jo go sult ság ak kor ál la pít ha tó
meg, ha a ké rel me zõ ren del ke zik a kö vet ke zõ sza kok egyi -
kén szer zett ok le vél lel:

A)

Fel sõ fo kú vég zett sé gi szin tet és szak kép zett sé get ta nú -
sí tó, fõ is ko lai, il let ve egye te mi sza kon szer zett ok le vél,
va la mint szak irá nyú szak kép zett sé get ta nú sí tó szak irá nyú
to vább kép zé si sza kon szer zett ok le vél:
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 1. kör nye zet mér nök
 2. ok le ve les kör nye zet mér nök
 3. bio mér nök
 4. ok le ve les bio mér nök
 5. ok le ve les ag rár mér nök
 6. ok le ve les bi o ló gus
 7. ok le ve les fi zi kus
 8. ok le ve les ge o ló gus
 9. ok le ve les gé pész mér nök
10. ok le ve les me te o ro ló gus
11. ok le ve les te le pü lés mér nök
12. ve gyész mér nök
13. ok le ve les ve gyész mér nök
14. ok le ve les ve gyész
15. ok le ve les ker tész mér nök
16. ok le ve les hid ro ge o ló gus
17. ok le ve les kör nye zet tan ta nár
18. ok le ve les bá nya- és geo tech ni kai mér nök
19. ok le ve les er dõ mér nök
20. fa ipa ri mér nök
21. ok le ve les fa ipa ri mér nök
22. kör nye zet vé del mi szak mér nök
23. kör nye zet gaz dál ko dá si szak mér nök
24. ok le ve les kör nye zet ku ta tó
25. kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
26. ok le ve les kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
27. víz épí tõ szak mér nök
28. hid ro ló gus mér nök
29. kör nye zet vé dõ
30. kör nye zet vé del mi-öko ló gus
31. kör nye zet vé del mi sza kos ta nár
32. épí tõ mér nök
33. ok le ve les épí tõ mér nök
34. kör nye ze ti me ne dzser szak mér nök
35. kör nye zet tec no ló gi ai szak mér nök

B)

Fel sõ fo kú vég zett sé gi szin tet és szak kép zett sé get ta nú -
sí tó alap-, illetve mes ter kép zé si sza kon szer zett ok le vél:

 1. kör nye zet mér nök
 2. ok le ve les kör nye zet mér nök
 3. bio mér nök
 4. ok le ve les bio mér nök
 5. ok le ve les ipa ri és kör nye zet vé del mi bio mér nök
 6. ok le ve les hid ro ge o ló gus mér nök
 7. ok le ve les te le pü lés mér nök
 8. ok le ve les bá nya- és geo tech ni kai mér nök
 9. ve gyész mér nök
10. ok le ve les ve gyész mér nök
11. ok le ve les fa ipa ri mér nök
12. ok le ve les bi o ló gus
13. ok le ve les fi zi kus

14. ok le ve les me te o ro ló gus
15. ok le ve les ge o ló gus
16. ok le ve les ve gyész
17. ok le ve les gé pész mér nök
18. ok le ve les kör nye zet tu do má nyi
19. ok le ve les kör nye zet tan-ta nár
20. ok le ve les ag rár mér nök
21. ok le ve les ker tész mér nök
22. kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
23. ok le ve les kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
24. ok le ve les er dõ mér nök
25. épí tõ mér nök

II.

Az 1. szá mú mel lék let 2. pont sze rin ti szak te rü le ten,
illetve rész te rü le ten a szak ér tõi jo go sult ság ak kor ál la pít -
ha tó meg, ha a ké rel me zõ ren del ke zik a kö vet ke zõ sza kok
egyi kén szer zett ok le vél lel:

A)

Fel sõ fo kú vég zett sé gi szin tet és szak kép zett sé get ta nú -
sí tó, fõ is ko lai, illetve egye te mi sza kon szer zett ok le vél,
valamint szak irá nyú szak kép zett sé get ta nú sí tó szak irá nyú
to vább kép zé si sza kon szer zett ok le vél:

 1. ok le ve les ag rár mér nök
 2. ok le ve les kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
 3. ál lat or vos
 4. ok le ve les bá nya- és geo tech ni kai mér nök
 5. ok le ve les bi o ló gus
 6. ok le ve les bi o ló gia sza kos ta nár
 7. ok le ve les épí tész mér nök
 8. ok le ve les er dõ mér nök
 9. ok le ve les fi zi kus
10. ok le ve les föld mé rõ és tér in for ma ti kai mér nök
11. föld mé rõ mér nök
12. föld ren de zõ mér nök
13. ok le ve les ge og rá fus
14. ok le ve les geo fi zi kus
15. ok le ve les ge o ló gus
16. ok le ve les ker tész mér nök
17. ker tész mér nök
18. ok le ve les táj épí tész mér nök
19. ok le ve les táj- és kert épí tész mér nök
20. táj ren de zõ-kert épí tõ mér nök
21. kör nye zet vé del mi öko ló gus
22. nö vény vé del mi szak mér nök
23. ok le ve les me te o ro ló gus
24. ok le ve les tér ké pész
25. ter mé szet vé del mi mér nök
26. vad gaz da mér nök
27. vad gaz dál ko dó
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28. vad gaz dál ko dá si szak mér nök
29. ok le ve les vi dék fej lesz tõ ag rár mér nök
30. vi dék fej lesz té si ag rár mér nök
31. ok le ve les al kal ma zott zo o ló gus vagy szak zo o ló gus
32. ok le ve les hid ro ge o ló gus
33. kör nye zet mér nök
34. ok le ve les kör nye zet mér nök
35. kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
36. ok le ve les kör nye zet ku ta tó
37. ok le ve les kör nye zet tan-ta nár
38. kör nye zet vé dõ
39. bio mér nök
40. ok le ve les bio mér nök

B)

Fel sõ fo kú vég zett sé gi szin tet és szak kép zett sé get ta nú -
sí tó alap-, illetve mes ter kép zé si sza kon szer zett ok le vél:

 1. föld mé rõ és föld ren de zõ mér nök
 2. ok le ve les föld mé rõ és föld ren de zõ mér nök
 3. kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
 4. ok le ve les kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
 5. ok le ve les ag rár mér nök
 6. ok le ve les vi dék fej lesz té si ag rár mér nök
 7. táj ren de zõ-kert épí tõ mér nök
 8. ker tész mér nök
 9. ok le ve les ker tész mér nök
10. ok le ve les táj épí tész mér nök
11. er dõ mér nök
12. ok le ve les er dõ mér nök
13. ter mé szet vé del mi mér nök
14. ok le ve les ter mé szet vé del mi mér nök
15. ok le ve les épí tész mér nök
16. ál lat or vos
17. ok le ve les bá nya- és geo tech ni kai mér nök
18. ok le ve les hid ro ge o ló gus mér nök
19. ok le ve les fi zi kus
20. ok le ve les bi o ló gus
21. ok le ve les me te o ro ló gus
22. ok le ve les ge o ló gus
23. ok le ve les geo fi zi kus
24. ok le ve les ge og rá fus
25. ok le ve les tér ké pész
26. ok le ve les bi o ló gia ta nár
27. ok le ve les ter mé szet is me ret-ta nár
28. ok le ve les kör nye zet tan-ta nár
29. bio mér nök
30. ok le ve les bio mér nök
31. vad gaz da mér nök
32. ok le ve les vad gaz da mér nök
33. ok le ve les ipar i és kör nye zet vé del mi mér nök
34. ok le ve les kör nye zet tu do má nyi
35. kör nye zet mér nök
36. ok le ve les kör nye zet mér nök

III.

Az 1. szá mú mel lék let 3. pont sze rin ti szak te rü le ten,
illetve rész te rü le ten a szak ér tõi jo go sult ság ak kor ál la pít -
ha tó meg, ha a ké rel me zõ ren del ke zik a kö vet ke zõ sza kok
egyi kén szer zett ok le vél lel:

A)

Fel sõ fo kú vég zett sé gi szin tet és szak kép zett sé get ta nú -
sí tó, fõ is ko lai, illetve egye te mi sza kon szer zett ok le vél,
valamint szak irá nyú szak kép zett sé get ta nú sí tó szak irá nyú
to vább kép zé si sza kon szer zett ok le vél:

 1. ok le ve les ag rár mér nök
 2. vi dék fej lesz té si ag rár mér nök
 3. ok le ve les vi dék fej lesz tõ ag rár mér nök
 4. vi dék fej lesz té si szak mér nök
 5. kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
 6. ok le ve les kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
 7. ker tész mér nök
 8. ok le ve les er dõ mér nök
 9. ok le ve les táj épí tész mér nök
10. ok le ve les ker tész mér nök
11. ok le ve les táj- és kert épí tész mér nök
12. kör nye zet vé del mi öko ló gus
13. ok le ve les bi o ló gus
14. ter mé szet vé del mi mér nök
15. ok le ve les épí tész mér nök
16. ok le ve les épí tõ mér nök
17. ok le ve les ge og rá fus

B)

Fel sõ fo kú vég zett sé gi szin tet és szak kép zett sé get ta nú -
sí tó alap-, illetve mes ter kép zé si sza kon szer zett ok le vél:

 1. ok le ve les vi dék fej lesz té si ag rár mér nök
 2. kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
 3. ok le ve les kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
 4. ter mé szet vé del mi mér nök
 5. er dõ mér nök
 6. ok le ve les er dõ mér nök
 7. táj ren de zõ-kert épí tõ mér nök
 8. ok le ve les ter mé szet vé del mi mér nök
 9. ok le ve les táj épí tész mér nök
10. ker tész mér nök
11. ok le ve les ker tész mér nök
12. ok le ve les ag rár mér nök
13. ok le ve les te le pü lés mér nök
14. ok le ve les ge og rá fus
15. ok le ve les bi o ló gus
16. ok le ve les épí tész mér nök
17. ok le ve les épí tõ mér nök
18. ok le ve les épí tész
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A Kormány
379/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és

létesítményekre vonatkozó szabályokról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (1) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va, va la -
mint a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény
45.  § (7) be kez dé sé nek e), k) és n) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS ELÕ ÍRÁSOK

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a vi zek hasz no sí tá sát, vé del mét és kár té te le i nek el -

há rí tá sát szol gá ló mun kák, mû vek és lé te sít mé nyek mû -
sza ki ter ve zé sé re, ren del te tés sze rû és biz ton sá gos ki ala kí -
tá sá ra, hasz ná la tá ra, fenn tar tá sá ra és üze mel te té sé re;

b) a víz gaz dál ko dá si cé lo kat szol gá ló tech no ló gi ai be -
ren de zé sek mû sza ki ter ve zé sé re, ki vi te le zé sé re és üze mel -
te té sé re;

c) a víz gaz dál ko dá si tár gyú, vagy az ilyen lé te sít mé -
nye ket is ma guk ban fog la ló be ru há zá sok dön té si eljárá -
sára.

A vízilétesítmények tervezésére,
 elhelyezésére, méretezésére és kialakítására

vonatkozó  általános szabályok

2.  §

(1) Több cé lú ví zi lé te sít mény ese tén az e ren de let ben
fog lalt ren del ke zé se ket – a lé te sít mény va la mennyi funk -
ci ó já ra te kin tet tel – együt te sen kell al kal maz ni.

(2) E ren de le tet a víz po li ti ka te rén a kö zös sé gi fel lé pés
ke re te i nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 2000/60/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv ál tal meg sza bott kö ve tel mé -
nyek re fi gye lem mel kell al kal maz ni.

3.  §

(1) A víz gaz dál ko dá si te vé keny ség mû sza ki meg ol dá -
sá nak ki ala kí tá sá nál, a ví zi mun kák és ví zi lé te sít mé nyek
mû sza ki ter ve zés nél figye lembe kell ven ni:

a) az or szá gos, re gi o ná lis és he lyi víz gaz dál ko dá si, az
or szá gos, ki emelt tér sé gi és me gyei te rü let ren de zé si-, gaz -
da ság- és te rü let fej lesz té si ter ve ket, kon cep ci ó kat és prog -
ra mo kat, a te le pü lés ren de zé si ter ve ket és he lyi épí té si sza -
bály za tot, il let ve – amennyi ben ren del ke zés re áll nak – a
vé dett ter mé sze ti te rü le tek ke ze lé si ter ve it, Na tu ra 2000
te rü le tek fenn tar tá si ter ve it;

b) a víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si ter ve ket és az ezek hez
kap cso ló dó in téz ke dé si prog ra mo kat;

c) a ha tár vi ze ken vég zett ví zi mun kák és meg va ló sí tan -
dó ví zi lé te sít mé nyek ese té ben a ha tár vi zek re vo nat ko zó
nem zet kö zi egyez mé nyek ben és az azok vég re haj tá sá ra
ho zott ha tá ro za tok ban fog lalt elõ írásokat, és

d) a Ma gyar Köz tár sa ság és a ma gyar Kor mány ál tal
vál lalt nem zet kö zi kö te le zett sé ge ket.

(2) A ter ve zés so rán – amennyi ben ren del ke zés re áll -
nak – mért és el len õr zött ada to kat kell fel hasz nál ni. Más
mó don elõ ál lí tott ada tok csak mért ada tok hi á nyá ban al -
kal maz ha tók.

(3) A ter ve zés so rán min den eset ben fe lül kell vizs gál ni
a meg lé võ és az en ge dé lye zett víz rend szer hez való csat la -
ko zás fel té te le it.

4.  §

(1) A ví zi lé te sít mé nyek ter ve zé se so rán elõny ben kell
ré sze sí te ni a több cé lú al kal ma zá si, hasz no sí tá si meg ol dá -
so kat.

(2) A ví zi lé te sít mé nye ket, il let ve ví zi mun ká kat úgy kell 
ter vez ni, te le pí te ni és ki ala kí ta ni, hogy

a) ha tá suk ne érint se ká ro san más en ge dé lye zett, ví zi -
lé te sít mé nyek el he lye zé sé re ki je lölt te rü le tet, to váb bá
azok ha tás te rü le tét, a bel sõ- és kül sõ vé dõ öve ze tét, il let ve
hid ro ló gi ai és hid ro ge o ló gi ai vé dõ öve ze tét,

b) az azok kal ki elé gí ten dõ víz igény ne sért se a víz kész -
le tek kel való ta ka ré kos gaz dál ko dás, kü lö nös kép pen az
ivó víz mi nõ sé gû víz kész le tek kel való ren del te tés sze rû
gaz dál ko dás kö ve tel mé nye it,

c) az ál ta luk be ve ze tett vi zek, il le tõ leg anya gok ne ve -
szé lyez tes sék más víz ki vé te lek ér de ke it, és fe lel je nek meg
a be fo ga dó víz mi nõ sé gi cél ál la po tá nak, az öko ló gi ai jó ál -
la pot cél ki tû zé se i nek,

d) ha tá suk ne érint se arány ta la nul ká ro san a ter mé sze ti
kör nye ze tet, élõ he lye ket, ter mé sze tes víz ház tar tást, ne
von ja el az öko ló gi ai víz mennyi sé get.

(3) Fel szín alat ti víz kész let re te le pí tett ví zi lé te sít ményt
úgy kell ter vez ni, ki ala kí ta ni, üze mel tet ni és meg szün tet -
ni, hogy a kü lön bö zõ víz tar tók vi zé nek egy más kö zöt ti ke -
ve re dé se, to váb bá a fel szín rõl szár ma zó szennye zõ dé sük
ne kö vet kez zen be.
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5.  §

Ha egy ví zi mun ka, il let ve lé te sít mény meg aka dá lyoz za
a fo lyón, il let ve víz fo lyá son a köz le ke dést, úgy az en ge dé -
lyes – meg fe le lõ mû sza ki meg ol dás meg va ló sí tá sá -
val – kö te les gon dos kod ni az át ha la dás és a hossz irá nyú
öko ló gi ai át jár ha tó ság fel té te le i nek biz to sí tá sá ról.

6.  §

A ví zi mun kák be fe je zé se után, vagy a ví zi lé te sít mé -
nyek meg szün te té se ese tén az érin tett te rü le tet, be le ért ve
az anyag nye rõ he lye ket is, ren dez ni, re kul ti vál ni kell.

Vízkészlet-gazdálkodási és vízminõség-védelmi
 általános mûszaki követelmények

7.  §

(1) A ter ve zés so rán meg kell ha tá roz ni a víz ki vé te li
pon ton ren del ke zés re álló és ugyan ar ra a víz adó ra te le pült, 
már en ge déllyel le kö tött víz kész le tet, va la mint lé te sít -
ménnyel ki elé gí ten dõ víz szük ség le tet.

(2) Víz hasz ná la tot szol gá ló lé te sít mény csak olyan te rü -
le ten he lyez he tõ el, ahol – az öko ló gi ai víz mennyi sé gen
fe lül – a szük ség let nek meg fe le lõ sza bad víz kész let ren -
del ke zés re áll.

(3) Víz hasz ná la tok ter ve zé sé nél meg kell ha tá roz ni a
víz hi ány tû rés mér té két, ezt meg ha la dó koc ká zat nem ter -
vez he tõ.

(4) A víz hasz ná la tok víz ki vé te lé nek és a hasz nált vi zek
el ve ze té sé nek mé ré sét biz to sí ta ni kell. En nek ér de ké ben a
ví zi lé te sít mény ke ze lõ je, il let ve az üze mel te tõ kö te les
gon dos kod ni hi te le sí tett, il let ve rend sze re sen ka lib rált víz -
ál lás-, il let ve víz ho zam-mé rõk al kal ma zá sá ról, azok rend -
sze res hi te le sí té sé rõl, mû köd te té sé rõl és az ada tok nyil -
ván tar tá sá ról, meg õr zé sé rõl. A mé rés tõl – mû sza ki lag in -
do kolt eset ben – az en ge dé lye zõ ha tó ság el te kint het.

8.  §

A víz be szer zés mód ját a víz mi nõ sé gi igény, a víz szük -
ség let és a ki ter me len dõ víz mennyi ség együt tes figye -
lembe véte lével kell meg vá lasz ta ni.

9.  §

Víz ren de zés nél tö re ked ni kell arra, hogy csak a hely -
ben, il let ve te rü le ten vissza nem tart ha tó, ott nem hasz no -
sít ha tó több let vi zek ke rül je nek el ve ze tés re. Na tu ra 2000
te rü le tek ese té ben víz ren de zés az eu ró pai kö zös sé gi je len -

tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek rõl  szóló
kü lön jog sza bály sze rin ti ter mé sze ti ha tás becs lés után ter -
vez he tõ.

10.  §

(1) Szenny víz ki bo csá tás sal járó víz hasz ná lat lé te sí té se
elõtt meg kell ha tá roz ni a be fo ga dót, an nak ter hel he tõ sé -
gét és az ezek nek meg fe le lõ – a meg en ge dett ter he lést,
öko ló gi ai tû rés ha tárt figye lembe vevõ – szenny víz tisz tí tá -
si mó do za tot.

(2) A szenny víz ki bo csá tás sal járó víz hasz ná lat te le pí té -
se és ví zi lé te sít mé nyek ter ve zé se so rán figye lembe kell
ven ni a be fo ga dó, kü lö nö sen fo lyó, ál lan dó vagy ide ig le -
nes víz fo lyás, köz cé lú csa tor na, tó, tá ro zó, il le tõ leg ezek
víz el ve ze tés szem pont já ból érin tett sza ka sza i nak mennyi -
sé gi vi szo nya it, idõ sza kos sá gát, víz mi nõ sé gét, ko ráb bi be -
ve ze té sek kel való ter helt sé gét és ön tisz tu lá si ké pes sé gét,
to váb bá a be bo csá ta ni ter ve zett szenny vi zek nek a fel szí ni
és fel szín alat ti vi zek re, va la mint a ter mé sze ti ér té kek re
vo nat ko zó vár ha tó ha tá sát. Fi gye lem be kell ven ni, hogy a
be fo ga dó vi zét a szenny víz be bo csá tás kö ze lé ben más víz -
hasz ná la tok mi lyen cél ra ve szik igény be.

(3) Meg kell ha tá roz ni a be fo ga dó ter he lé sé bõl adó dó
több let me der fenn tar tá si fel ada to kat.

11.  §

A nem ha lá sza ti te vé keny ség cél já val lé te sí tett víz te rek, 
kü lö nö sen a csa tor nák, a holt ágak, a tá ro zók, a ta vak, eset -
le ges ha lá sza ti hasz no sí tá sa csak a víz fe lü let ke ze lõ je és a
hasz no sí tó kö zöt ti ha tá ro zott idõ re  szóló szer zõ dés alap ján 
en ge dé lyez he tõ.

Az üzemeltetésre vonatkozó általános szabályok

12.  §

Amennyi ben kü lön jog sza bály üze mel te té si sza bály zat
ké szí té sét írja elõ, an nak tar tal maz nia kell:

a) az üze me lé sért fe le lõs sze mély re, az üzem vi tel re (a
mun ka ren det is be le ért ve),

b) a tech no ló gi ai fo lya ma tok ra,
c) a kar ban tar tás ra,
d) az idõ sza kos el len õr zé sek re és vizs gá la tok ra,
e) az üze mi és üzem vi te li ada tok rög zí té sé re és szol gál -

ta tá sá ra vo nat ko zó egye di elõ írásokat, va la mint
f) a bal eset el há rí tó és egész ség vé dõ óvó rend sza bá lyok -

nak meg fe le lõ,
g) a ha vá ria hely ze tek ke ze lé sé re,
h) a ví zi lé te sít mé nyek zá ró-, vé dõ- és biz to sí tó be ren -

de zé se i nek ke ze lé sé re al kal ma zott rész le tes ren del ke zé se -
ket, va la mint
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i) a köz cé lú víz gaz dál ko dá si mû vek ese tén a köz cél nak 
meg fe le lõ üzem ren det és a köz ér dek mér té kén fe lü li üze -
me lé si igé nye ket.

13.  §

A ví zi lé te sít mé nyek üze mel te té sé nél az elõ írás sze rin ti
mo ni tor ing ki épí té sé rõl a ví zi lé te sít mény tu laj do no sa, mû -
köd te té sé rõl az üze mel te tõ kö te les gon dos kod ni.

14.  §

Köz cé lú víz gaz dál ko dá si mû vek köz ér dek mér té kén fe -
lü li üze me lé si igé nyé nek ki elé gí té sét az üze mel te té si sza -
bály zat ban meg ha tá ro zott ese tek ben biz to sí ta ni le het,
meg fo gal maz va az eh hez tar to zó üzem ren det, meg je löl ve
az ér de kel tek kö rét és a költ ség vi se lõ ket.

II. Fejezet

IVÓ ÉS IPARI VÍZELLÁTÁS

Általános elõ írások

15.  §

(1) A víz el lá tó mû lé te sít mé nye i nek mû sza ki ter ve zé se
és te rü let igé nyé nek meg ha tá ro zá sa so rán a víz el lá tás táv -
la ti igé nye it figye lembe kell ven ni. A víz ter me lõ és -ke ze -
lõ te le pek te le pí té se kor leg fel jebb 30 éves fej lõ dés ve he tõ
ala pul, figye lembe véve a sza ka szos meg va ló sí tás le he tõ -
sé gét.

(2) A víz be szer zõ és víz ke ze lõ lé te sít mé nye ket úgy kell
ki ala kí ta ni, hogy azok meg hi bá so dás vagy víz szennye zés
ese tén a víz el lá tás ból egyen ként ki kap csol ha tók le gye nek. 
A víz min ta vé te li le he tõ sé get a köz egész ség ügyi ha tó ság
ál tal meg ha tá ro zott he lye ken biz to sí ta ni kell.

(3) A tûz ol tás hoz szük sé ges vi zet a köz mû há ló zat ból
ak kor le het vé te lez ni, ha az fel szí ni víz bõl vagy ipa ri víz -
há ló zat ból nem, vagy nem ele gen dõ mennyi ség ben vé te -
lez he tõ.

16.  §

(1) A víz szál lí tó há ló zat fõ ve ze té ke it és a há ló zat hoz
tar to zó fõ lé te sít mé nye ket leg fel jebb 50 éves fej lõ dés ala -
pul vé te lé vel kell ki ala kí ta ni.

(2) Fõ ve ze té kek lé te sí té sé nek ter ve zé se kor vizs gál ni
kell a ket tõs be táp lá lás, il let ve a kör ve ze té kes há ló zat ki -
ala kí tá sá nak a szük sé ges sé gét.

(3) Víz el lá tó táv ve ze ték kel ja va solt a tar tó san vagy
gyak ran víz zel bo rí tott te rü le te ket el ke rül ni. Ilyen te rü le -
ten át ve ze tett ve ze ték sza kasz csak a leg ma ga sabb víz ál lás
ide jén is biz ton sá go san ke zel he tõ el zá ró sze rel vénnyel, le -
ürí tõ vel el lát va he lyez he tõ el.

(4) A ve ze té kek víz tá ro lók, víz tor nyok le ürí té se kor, va -
la mint túl fo lyó ve ze té ke ik üzem be lé pé se ese tén a víz kár -
té tel nél kü li el ve ze té sé rõl gon dos kod ni kell.

17.  §

(1) A víz ke ze lé si el já rást a víz fi zi kai, ké mi ai, bak te ri o -
ló gi ai, to xi ko ló gi ai, ra di o ló gi ai és bi o ló gi ai tu laj don sá ga i -
nak, az eset le ges vál to zá sok nak és a fel hasz ná lás cél já nak
meg fele lõen kell meg vá lasz ta ni.

(2) A víz el lá tó lé te sít mé nyek tel je sí tõ ké pes sé gét a kar -
ban tar tást is figye lembe véve kell meg ál la pí ta ni.

(3) A kü lön bö zõ ere de tû tisz tí tott vi zek szük ség sze rin ti
ke ve re dé sét arra meg fele lõen ki ala kí tott mû tárgy ban kell
biz to sí ta ni.

Ivóvízellátás

18.  §

(1) Ivó víz el lá tás cél já ra te le pí tett víz mû lé te sí té sé nél
gon dos kod ni kell ar ról, hogy a víz bá zist, il let ve a ki ter melt 
vi zet ne érje szennye zõ dés.

(2) Hi gí tó víz cél já ra fel szín alat ti ivó víz kész let csak
rend kí vü li eset ben, a víz igény ki elé gí té si sor rend sze rint
ve he tõ igény be.

19.  §

A táv la ti víz igényt a te le pü lés tí pus ra jel lem zõ, tény le -
ges és vár ha tó víz fo gyasz tás ra, va la mint a táv la ti fej lõ dés -
re fi gye lem mel kell meg ál la pí ta ni.

20.  §

(1) Ivó víz tisz tí tás cél já ra csak mi nõ sí tett és al kal ma zás -
ra jó vá ha gyott víz ke ze lé si tech no ló gia al kal maz ha tó.

(2) A te le pü lés köz mû ves víz el lá tá sá nak lé te sí té se so rán 
a napi csúcs fo gyasz tás leg alább 30%-ának meg fe le lõ tá ro -
lót eret kell biz to sí ta ni.

(3) A szi vattyú te le pen a ren del ke zés re álló tá ro ló tér fo -
gat és az egyéb kö rül mé nyek figye lembe véte lével meg ha -
tá ro zott szi vattyú zá si tel je sít ménnyel össz hang ban álló
ener gia el lá tást biz to sí tó tar ta lé kot kell lé te sí te ni.
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Ipari vízellátás

21.  §

Az ipa ri te vé keny sé get foly ta tók friss víz-igé nyét a víz -
ta ka ré kos üze mi víz gaz dál ko dá si rend szer alap ján, va la -
mint a szo ci á lis víz szük ség let, a mi ni má lis öko ló gi ai víz -
mennyi ség és a tûz ol tó víz figye lembe véte lével kell meg -
ha tá roz ni, be le ért ve a víz hi ány tû rés mér té két.

III. Fejezet

CSATORNÁZÁS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Települési szennyvízelvezetõ rendszer

22.  §

(1) A szenny víz el ve ze tõ rend szert a táv la ti szenny víz -
mennyi ség 50 éven be lül vár ha tó nö ve ke dé sé nek figye -
lembe véte lével kell mé re tez ni, szem elõtt tart va a sza ka -
szos meg va ló sí tás le he tõ sé gét.

(2) A szenny víz el ve ze tés rend sze ré rõl a he lyi adott sá -
gok, va la mint a mû sza ki és gaz da sá gos sá gi fel té te lek mér -
le ge lé se alap ján kell dön te ni.

23.  §

Te le pü lé si csa tor na há ló zat úgy lé te sít he tõ vagy bõ vít -
he tõ, ha a lé te sí tés vagy bõ ví tés üzem be he lye zé sé nek idõ -
pont já ban az össze gyûj tött szenny víz meg fe le lõ ke ze lé sé -
re és el he lye zé sé re szol gá ló lé te sít mény ren del ke zés re áll.

Ipari szennyvíztisztítás és -elvezetés

24.  §

(1) Ipa ri par kok lé te sí té se, ipa ri üzem te le pí té se, vagy
kor sze rû sí té se so rán meg kell vizs gál ni, hogy mû sza ki és
gaz da sá gos sá gi szem pont ból, va la mint a szenny víz ben
vár ha tó szennye zõ anya gok faj tá i nak függ vé nyé ben, a
köz mû re való csat la ko zás, vagy az ön ál ló tisz tí tó te lep
meg va ló sí tá sa in do kolt.

(2) Az egy szenny víz ki bo csá tót ki szol gá ló meg ol dás
csak ott vá laszt ha tó, ahol azt a szenny víz jel le ge, vagy a
kör nye ze ti fel té te lek kü lö nö sen a be fo ga dó ter hel he tõ sé -
ge, a föld raj zi adott sá gok, in do kol ják.

(3) Az ipa ri üzem szo ci á lis szenny vi zei csak ak kor ve -
zet he tõk a köz csa tor ná ba, ha azok az ipa ri szenny víz tõl el -
kü lö ní tet tek.

(4) A tech no ló gi ai és hû tés bõl szár ma zó ipa ri szenny víz 
köz csa tor ná ba ak kor ve zet he tõ be, ha

a) a köz csa tor ná ra nem ká ros,
b) a tisz tí tá si tech no ló gia az adott ipa ri szenny víz tisz tí -

tá sá ra al kal mas,
c) az ipa ri szenny víz az egyéb szenny víz zel együtt gaz -

da sá go san tisz tít ha tó,
d) a tisz tí tó te lep meg fe le lõ sza bad ka pa ci tás sal ren del -

ke zik, va la mint
e) a víz szennye zõ anya gok ki bo csá tá sa i ra vo nat ko zó

ha tár ér té kek rõl  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té -
te lek nek meg fe lel.

(5) Az ipa ri üze mek és in téz mé nyek elõ tisz tí tott szenny -
vi zét a szenny víz el ve ze tõ rend szer vé del mé ben mennyi sé -
gi és mi nõ sé gi ki egyen lí tés után kell be ve zet ni.

Települési szennyvízelvezetés- és tisztítás

25.  §

(1) Szenny víz tisz tí tó te le pet az in do kol ha tó táv lat, de
leg fel jebb 30 éves igé nyek figye lembe véte lével kell ki ala -
kí ta ni és az el he lye zés hez, vagy bõ ví tés hez szük sé ges te -
rü le tet biz to sí ta ni, figye lembe véve a sza ka szos meg va ló -
sí tás le he tõ sé ge it.

(2) A szenny víz tisz tí tó te lep lé te sí té sé vel egy ide jû leg
kell gon dos kod ni a tisz tí tott szenny víz be fo ga dó ba ve ze té -
sé rõl és a ke let ke zett szenny víz iszap ke ze lé sé rõl, el he lye -
zé sé rõl, il let ve eset le ges fel hasz ná lá sá ról.

(3) Szenny víz tisz tí tó te lep lé te sí té sé vel vagy kor sze rû -
sí té sé vel kap cso lat ban min den eset ben meg kell vizs gál ni
a szenny víz új ra hasz no sí tá sá nak és a szenny víz iszap me -
zõ gaz da sá gi hasz no sí tá sá nak, il let ve ipa ri újra fel hasz ná -
lá sá nak le he tõ sé gét.

26.  §

(1) Amennyi ben a te le pü lé si szenny víz, va la mint az
egyéb ke let ke zõ szenny vi zek egy más ra ha tá sa ked ve zõ,
együt tes ke ze lést kell al kal maz ni. Az egy más ra ha tás vizs -
gá la ta kor a te le pü lé si szenny víz ve szé lyes anya gok ra gya -
ko rolt hí gí tó ha tá sát nem le het figye lembe ven ni.

(2) Egye sí tett rend szer ese tén a be fo ga dó adott sá gai
alap ján ese ten ként kell meg ha tá roz ni, hogy tisz tí tás nél kül 
a csa pa dék víz zel mi lyen mér ték ben fel hí gult szenny víz
ve zet he tõ be a be fo ga dó ba.

Szennyvízelhelyezés

27.  §

(1) Az egye sí tett rend szer rel össze gyûj tött szenny- és
csa pa dék vi zet a szenny víz tisz tí tó te lep meg ke rü lé sé vel
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csak a be fo ga dó ter hel he tõ sé gé nek meg fe le lõ hí gu lás el -
éré se után sza bad a be fo ga dó ba be ve zet ni, és el kell ke rül -
ni, hogy az a kör nye zet ben bûz ha tást okoz zon.

(2) Ha a be fo ga dó a szenny víz ho zam mal meg nö velt
víz ho zam le ve ze té sé re nem al kal mas, ak kor el sõ sor ban a
be ve ze tést kés lel tet ni, vagy a be fo ga dót bõ ví te ni kell, il -
let ve meg kell vizs gál ni a tisz tí tott szenny víz szik kasz tá sá -
nak le he tõ sé gét. A be fo ga dó hid ra u li kai vizs gá la ta, va la -
mint a be fo ga dó bõ ví té sé nek és a szik kasz tás le he tõ sé gé -
nek a vizs gá la ta a be ru há zó költ sé ge. Ezen vizs gá la ti do -
ku men tá ci ót a lé te sí té si en ge dé lyes terv nek tar tal maz nia
kell.

(3) Szenny víz ta laj re pe dé sek be, karszt já ra tok ba, fel ha -
gyott kút ba, holt ág ba vagy mun ka gö dör be, to váb bá vé dett
ter mé sze ti te rü let re nem ve zet he tõ.

IV. Fejezet

HÉVÍZGAZDÁLKODÁS

28.  §

(1) Hé víz gyó gyá sza ti, egyéb egész ség ügyi, to váb bá
für dõ, me leg víz és hõ el lá tás cél ja i ra hasz no sít ha tó.

(2) A hé víz hasz no sí tás ter ve zé sé nél a több célú és is mé -
telt fel hasz ná lás ra kell tö re ked ni. Mér le gel ni kell az eset -
le ges kí sé rõ gáz hasz no sí tás le he tõ sé gét is.

29.  §

(1) Hé víz mû te le pí té se kor a hé víz bá zis vé del mé rõl, va -
la mint a csur ga lék víz ár ta lom men tes el ve ze té sé rõl és el he -
lye zé sé rõl gon dos kod ni kell.

(2) A ki zá ró lag ener gia hasz no sí tás cél já ból ki ter melt
hé vi zet hõ hasz no sí tás után a hé víz re zer vo ár ba vissza kell
táp lál ni.

(3) Fel szí ni be fo ga dó ba tör té nõ ve ze tés ese té ben meg
kell vizs gál ni a be fo ga dó több let ter he lé sé nek mér té két. A
be bo csá tás ból ere dõ több let fenn tar tá si költ ség a be bo csá -
tót ter he li.

30.  §

Amennyi ben a hé víz ás vány- vagy gyógy víz, a víz ke ze -
lés tech no ló gi á ját egye di vizs gá la tok alap ján kell meg ha -
tá roz ni. A gyógy vi zet csak olyan tech no ló gi á val le het ke -
zel ni, amely a víz gyó gyá sza ti lag je len tõs té nye zõ it ká ro -
san nem be fo lyá sol ja.

31.  §

A hasz no sí tó be ren de zés be a kü lön jog sza bály ban elõ írt 
ha tár ér té ket meg ha la dó, ég he tõ gázt tar tal ma zó hé vi zet ti -
los be ve zet ni.

32.  §

(1) A hasz nált hé víz el he lye zés elõt ti ke ze lé sét és be fo -
ga dó ba ve ze té sét

a) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott tech no ló gi ai ha -
tár ér té kek,

b) a fel szí ni- vagy fel szín alat ti be fo ga dó ter hel he tõ sé -
ge, va la mint

c) a hé víz ké mi ai össze té te le, hõ mér sék le te és mennyi -
sé ge

alap ján kell meg ha tá roz ni.

(2) Cso por tos te le pí té sû hé víz ku tak nál, il let ve a hé víz -
hasz ná la ti agg lo me rá ci ók ban a be fo ga dó ki vá lasz tá sá nál a 
kör nye zet vé del mi szem pon tok mel lett a víz kész let-után -
pót lá si ér de ke ket is figye lembe kell ven ni.

(3) Köz csa tor ná ba víz kõ ki vá lás ra haj la mos hé vi zet
köz vet le nül be ve zet ni ti los.

33.  §

Ha a hé víz hasz ná lat ide ig le nes jel le gû, a hasz ná lat szü -
ne tel te té se ide jé re – a kar ban tar tá si kö te le zett ség fenn tar -
tá sá val – a ku tat le kell zár ni. Az adat szol gál ta tá si kö te le -
zett ség nek a hasz ná lat szü ne tel te té se alatt is ele get kell
ten ni.

34.  §

A csur ga lék vi ze ket a – kü lön jog sza bá lyok ren del ke zé -
sei alap ján ki vá lasz tott – be fo ga dó ra és hé víz hasz no sí tá si
for má ra vo nat ko zó ké mi ai ha tár ér té kek alatt, kü lön tisz tí -
tás nél kül, csak meg fe le lõ fer tõt le ní tés, il let ve hí gí tás után
le het a be fo ga dó ba ve zet ni.

V. Fejezet

VÍZHASZNOSÍTÁS

Általános elõ írások

35.  §

(1) Víz hasz no sí tá si célú fõmû lé te sí té sé nél leg fel jebb
25 éves fej lõ dés ve he tõ ala pul, figye lembe véve a sza ka -
szos meg va ló sí tás le he tõ sé gét.

(2) Víz fo lyás ba ön tö zõ vi zet vagy ha las ta vat táp lá ló, il -
let ve az in nen el fo lyó csur ga lék és hasz nált vi ze ket a víz fo -
lyás ke ze lõ jé nek, va la mint üze mel te tõ jé nek hoz zá já ru lá -
sá val le het be ve zet ni.
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Öntözés

36.  §

Ön tö zõ te le pet csak ott sza bad lé te sí te ni, il let ve ön tö zést 
en ge dé lyez ni, ahol

a) hid ro ló gi ai vizs gá lat tal meg ál la pí tot tan, sza bad
vagy sza bad dá te he tõ fel szí ni vagy ta laj víz kész let van;

b) a te rü let víz ren de zé se a szük sé ges mér ték ben meg -
tör tént, vagy az ön tö zés be ve ze té sé vel egy ide jû leg meg -
tör té nik;

c) a víz mi nõ sé ge meg fe lel, vagy meg fe le lõ vé te he tõ;
d) az ön tö zõ te lep és szol gál ta tó rend szer ki ala kí tá sá nál

ener gia- és víz ta ka ré kos tech no ló gi á kat al kal maz nak;
e) a ke res let az ön tö zõ víz igény be vé te lé re mi ni mum

5 éves idõ szak ra iga zol ha tó.

37.  §

(1) Szenny víz ön tö zést vé gez ni csak elõ tisz tí tott szenny -
víz zel sza bad. A tisz tí tás mér té két a ta laj adott sá gok, a víz -
vé del mi, il let ve az egész ség ügyi kö ve tel mé nyek, és a fel -
hasz ná lás tech no ló gi á ja alap ján kell meg ha tá roz ni.

(2) Az ön tö zött te rü le ten a szenny víz szét osz tá sá ra szol -
gá ló há ló za tot és az ön tö zött te rü le tet úgy kell meg ter vez -
ni, il let ve üze mel tet ni, hogy az ön tö zõ te le pen pan gó
szenny víz ne ke let kez zék.

(3) Meg kell aka dá lyoz ni, hogy az ön tö zõ te lep rõl
szenny víz a szom szé dos te rü let re, a ta laj víz be vagy be fo -
ga dó ba jus son.

Mesterséges tavak, tározók

38.  §

(1) Ta vat el sõ sor ban ott le het lé te sí te ni ahol
a) a ta laj víz zá ró,
b) az elõ írt mi nõ sé gû víz a kí vánt idõ pont ban és a szük -

sé ges mennyi ség ben ren del ke zés re áll,
c) a ter mé szet vé del mi szem pont ból fon tos élõ he lye ket

nem ká ro sít ja,
d) a víz ké sõb bi hasz no sí tá sa ér de ké ben biz to sít ha tó az

egyéb ként ká ros vi zek vissza tar tá sa.

(2) A ha las ta vak, hor gász ta vak vi zé nek a ta laj víz tér be
tör té nõ köz vet len be ve ze té se, fo ko zot tan ér zé keny te rü le -
ten a köz ve tett be ve ze té se is ti los.

39.  §

A ta vak fel töl té sé re, il let ve táp lá lá sá ra csak olyan fel -
szí ni vi zet sza bad fel hasz nál ni, amely mi nõ ség, hõ mér sék -
let, le be gõ anyag-, ve gyi anyag-tar ta lom, va la mint mik ro -

bi o ló gi ai szennye zett ség szem pont já ból a hasz no sí tá si cél -
nak meg fe lel. A víz el lá tást a víz szét osz tó rend szer bõl, il -
let ve a víz szét osz tás ra igény be vett bel víz csa tor na sza ka -
szok ból, et tõl el té rõ eset ben csak fo lya ma tos víz kész le tû
víz fo lyá sok ból sza bad ter vez ni.

40.  §

(1) Ivó víz el lá tást szol gá ló fel szí ni tá ro zót úgy kell ki -
ala kí ta ni és a tá ro zó te ret ren dez ni, hogy a víz mi nõ sé gi
rom lá sa meg aka dá lyoz ha tó le gyen, és a víz ki vé te li mû -
tárgy több szint ben biz to sít sa a víz ki vé telt.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak, a víz lép csõ rend sze rek 
lé te sí té se so rán ki ala kí tott tá ro zók ra is vo nat koz nak.

41.  §

(1) A tá ro zó üze mel te té si sza bály za ta – a kö te le zõ tar -
tal mi ele me ken túl – tar tal maz za

a) a tá ro zó ra, a vele kap cso la tos lé te sít mé nyek re és a
víz gyûj tõ te rü let re vo nat ko zó jel lem zõ ada to kat, to váb bá

b) a ka taszt ró fa meg elõ zé sé hez, il let ve el há rí tá sá hoz
szük sé ges meg fi gye lé sek re,

c) a hid ro ló gi ai meg fi gye lé sek re,
d) az ár víz vé de ke zés re,
e) a víz szint sza bá lyo zás ra, és
f) a vé dõ te rü let re vo nat ko zó rész le tes elõ írásokat, va la -

mint
g) a tá ro zót táp lá ló és a tá ro zó ból ki vett víz mennyi sé -

gek, va la mint a szi vár gás jel lem zõ i nek mé ré sét és nyil ván -
tar tá sát.

(2) A gát és az al ta laj alak vál to zá sát, a gát ba épí tett mû -
tár gyak moz gá sát a fi gye lõ pon to kon – az épít ke zés kez de -
té tõl – rend sze re sen mér ni kell.

Vízi sportolás létesítményei

42.  §

(1) A vízi spor tok, ver se nyek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé -
ges lé te sít mé nye ket – a ren de zé si ter vek kel össz hang -
ban – úgy kell el he lyez ni és ki ala kí ta ni, hogy azok az élõ -
vi zek, a mû tár gyak és sza bá lyo zá si mû vek egyéb ren del te -
tés sze rû hasz ná la tá val és a ter mé sze ti ér té kek vé del mé vel
össze egyez tet he tõk le gye nek, és az élõ vi zek mi nõ sé gét
ká ro san ne be fo lyá sol ják.

(2) Vízi sport – a víz fe lü let hasz no sí tó já nak és ke ze lõ jé -
nek a hoz zá já ru lá sá val – csak olyan me der sza ka szon foly -
tat ha tó, amely nek me der ol da lai el len ál ló ak vagy part vé -
dõ mû vel vé det tek a vízi sport tal össze füg gés ben ke let ke zõ 
eró zi ós ha tá sok kal szem ben.
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VI. Fejezet

ÁRVÍZMENTESÍTÉS

Árvízvédelmi vonal kialakításának szempontjai

43.  §

(1) Az ár víz vé del mi mûre vo nat ko zó biz ton sá gi kö ve -
tel mé nye ket a (2)–(4) be kez dé sek ben fog lal tak nak meg -
fele lõen kell meg ha tá roz ni.

(2) El sõ ren dû ár víz vé del mi mû a víz fo lyá sok men tén
lévõ vagy lé te sü lõ – a víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter
ál tal – fõ vé del mi mûvé nyil vá ní tott, há rom vagy több te le -
pü lés ár víz vé del mét szol gá ló (tér sé gi) ár víz vé del mi lé te -
sít mény (így pél dá ul töl tés, fal, ma gas part, ár ví zi tá ro zó,
ár apasz tó, csa tor na), to váb bá a fo lyó nyílt ár te ré ben fek võ
te le pü lés ár víz men te sí té sét szol gá ló kör töl tés.

(3) Má sod ren dû ár víz vé del mi mû
a) a fo lyók, víz fo lyá sok és csa tor nák men tén levõ vagy

lé te sü lõ, a víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal má -
sod ren dû ár víz vé del mi mûvé nyil vá ní tott ár víz vé del mi
vo nal

b) az ár víz vé del mi lo ka li zá ci ós vo nal,
c) a szük ség tá ro zó töl té sei,
d) az el sõ ren dû fõ vé del mi mû mö gött fek võ kör töl tés.

(4) Har mad ren dû ár víz vé del mi mû
a) a nyá ri gát;
b) a lo ka li zá ci ós töl tés.

(5) A ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból ár víz vé del mi 
mû a (2)–(4) be kez dé sek ben fog lalt va la mely mû nek az a
mû tár gya, tar to zé ka és já ru lé kos lé te sít mé nye is, amely a
véd vo nal vé dõ ké pes sé gét, ren del te tés sze rû hasz ná la tát
biz to sít ja, il let ve szol gál ja.

44.  §

Egy-egy ár té ri öb lö zet ár víz vé del mi mû ve it, va la mint a
kö zös ér de kû, il let ve a ha tár ví zi ár víz vé del mi mû ve ket
úgy kell ki ala kí ta ni, hogy azok le he tõ leg egyen lõ biz ton -
sá gú ak le gye nek.

45.  §

(1) Az ár víz vé del mi mû vet – kü lön jog sza bály sze -
rinti – egye di vizs gá lat és mé re te zés alap ján

a) a ve szé lyez te tett te rü le ten levõ vé dett ér té kek,
b) a nem zet kö zi víz ügyi meg ál la po dá sok,
c) a fenn tar tás és vé de ke zés le he tõ sé gei, va la mint

 igényei,
d) a meg le võ ár víz vé del mi lé te sít mé nyek,

e) a víz gaz dál ko dás töb bi ága za tá ba tar to zó lé te sít mé -
nyek kel, el sõ sor ban a fo lyó-sza bá lyo zás sal, a sík-, hegy-
és domb vi dé ki víz ren de zés sel való össz hang,

f) a mû sza ki-gaz da sá gi szá mí tá sok és az el vég zett koc -
ká zat elem zés ered mé nyei alap ján
kell lé te sí te ni, il let ve fej lesz te ni, fi gye lem mel a hid ro ló gi -
ai, hid ro ge o ló gi ai, to po grá fi ai és ta laj me cha ni kai vi szo -
nyok ra, va la mint a víz, a jég és a hor da lék aka dály ta lan le -
vo nu lá sá ra.

(2) A holt me der és élõ me der közé ti los ár víz vé del mi
töl tést te le pí te ni, ha a me der el fa ju lás le he tõ sé gét gaz da sá -
gos be avat ko zás sal nem le het ki zár ni.

(3) A rész le ges és a sza ka szos ki épí té sû vé dõ mû vet úgy
kell te le pí te ni, hogy be il lesz ked jen az ál ta lá nos sza bá lyo -
zá si terv sze rint ké sõbb ki épí ten dõ vé dõ mû nyomvona -
lába.

46.  §

(1) Az ár víz vé del mi vo na lak azon ma gas par ti sza ka sza -
in, ahol a part ter mé sze tes ma gas sá ga el éri a mér ték adó ár -
víz szint ma gas sá gát ál lan dó jel le gû vé dõ mû ki épí té se nem 
szük sé ges, de a vé de ke zés le he tõ sé gét meg fe le lõ szé les sé -
gû sáv be épí té si ti lal má val biz to sí ta ni kell.

(2) A vé de ke zés re kö te le zett ja vas la tá ra – kü lö nö sen in -
do kolt eset ben – a víz gaz dá ko dá sért fe le lõs mi nisz ter az
(1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en ren del kez het.

47.  §

Az ár víz vé del mi mû lé te sí té se kor mér le gel ni kell, hogy
az út tal vagy vas úti töl tés sel a víz ügyi-mû sza ki igé nyek
sé rel me nél kül gaz da sá go san egye sít he tõ-e. Ilyen le he tõ -
ség ese tén, a töl tés mé re te it és anya gát a ha tó sá gi en ge -
dély ben a kö zös ren del te tés nek meg fele lõen, az ár víz vé -
del mi biz ton ság figye lembe véte lével kell meg ál la pí ta ni.

48.  §

(1) A vé dõ mû erõ sí té sét le he tõ leg a meg le võ mû vek fel -
hasz ná lá sá val kell vég re haj ta ni.

(2) A víz- és jég le vo nu lás szem pont já ból ked ve zõt len
he lyek rõl – a gaz da sá gos sá gi mér le ge lés tõl füg gõ en – a
vé dõ mû vet át kell he lyez ni.

49.  §

A töl té se zett fo lyók ba be tor kol ló víz fo lyás és csa tor na
tor ko la ti sza ka szán – ha azok ár ví zi ho za mai a zsi li pes el -
zá rást nem te szik le he tõ vé – a be fo ga dó vissza duz zasz tá -
sá nak ha tá rá ig a töl té se ket a be fo ga dó töl té sé vel azo nos
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biz ton ság ra kell ki ala kí ta ni. A vissza duz zasz tás ha tá rát az
egy ide jû leg elõ for du ló víz ho za mok mér le ge lé sé vel kell
meg ha tá roz ni.

50.  §

(1) A fo lyó hul lám te ré ben gá tat, vagy más te re lõ ha tá sú
mû vet csak úgy és ak kor sza bad lé te sí te ni, ha a mér ték adó
ár víz szint ben oko zott duz zasz tás az el sõ ren dû vé dõ mû
meg le võ ma gas sá gi biz ton sá gát nem csök ken ti, a fo lyó -
sza kasz ra meg ha tá ro zott nagy ví zi le ve ze tõ sá vot nem szû -
kí ti.

(2) A hul lám tér ben a víz kár el há rí tá sért fe le lõs szer ve zet 
ál tal meg ha tá ro zott nagy ví zi le ve ze tõ sáv ban csak olyan
te vé keny ség foly tat ha tó, il let ve olyan sor ál lá sú és tér kö zû
erdõ te le pít he tõ, amely a víz és a jég le vo nu lá sát nem aka -
dá lyoz za.

(3) A nagy ví zi me der ben bár mi lyen be avat ko zás hoz, il -
let ve a mû ve lé si ág meg vál toz ta tá sá hoz a víz ügyi ha tó ság
hoz zá já ru lá sa szük sé ges, amely hez meg kell kér ni a víz -
kár el há rí tá sért fe le lõs szer ve zet szak ér tõi vé le mé nyét is.

51.  §

Ár víz vé del mi mû és an nak al ta la ja meg bon tá sá hoz – a
víz ügyi ha tó ság en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott elõ írások
be tar tá sá val – a víz kár el há rí tá sért fe le lõs szer ve zet hoz zá -
já ru lá sa és az ál ta la jó vá ha gyott ide ig le nes ár víz vé del mi
terv szük sé ges.

52.  §

Nyár igá tat az en ge dé lye zett szint fe lett nem sza bad vé -
de ni. A terv sze rû víz be eresz tést az elõ re jel zés figye lembe -
véte lével ide jé ben, leg ké sõbb a víz jo gi en ge dély ben meg -
ha tá ro zott leg ma ga sabb ár víz szint el éré se kor, az élet és a
va gyo ni ér té kek meg óvá sa mel lett kell vég re haj ta ni.

Árvízvédelmi töltések és falak

53.  §

(1) Az ár víz vé del mi véd vo na lat le he tõ ség sze rint ré -
zsûs, meg fele lõen mé re te zett föld töl tés ként kell ki ala kí ta -
ni.

(2) Ár víz vé del mi fal, il let ve mo bil ár víz vé del mi rend -
szer csak a föld töl tés ki ala kí tá sá hoz ele gen dõ hely hi á nyá -
ban, vagy te le pü lés ren de zé si ér dek bõl, egye di el bí rá lás
alap ján lé te sít he tõ. Eb ben az eset ben a men tett ol da lon
gép jár mû-köz le ke dés cél já ra al kal mas utat kell biz to sí ta ni.

54.  §

(1) Azt az ár víz vé del mi töl tést, amely köz úti köz le ke dés 
cél ja it is szol gál ja, a köz út ka te gó ri á já ra elõ írt pá lya bur ko -
lat tal kell el lát ni. A töl tés ko ro nán a töl tés vé del me ér de ké -
ben súly kor lá to zás ren del he tõ el.

(2) A nem köz úti köz le ke dés cél ját szol gá ló töl té se ken
lé te sí tett ko ro na bur ko lat nak a vé de ke zés és a víz gaz dál ko -
dás üze mi igé nye i nek meg kell fe lel nie.

(3) A köz úti köz le ke dés cél ja it nem szol gá ló ár víz vé -
del mi töl té sen a ke rék pár for ga lom ki vé te lé vel csak a fenn -
tar tás sal, ár víz vé de ke zés sel és ter mé szet vé del mi ke ze lés -
sel kap cso la tos köz le ke dés en ged he tõ meg. Egyéb hasz ná -
lat csak a fõ véd vo nal ke ze lõ jé nek egye di en ge dé lyé vel le -
het sé ges.

VII. Fejezet

FOLYÓ-, TÓ- ÉS VÍZIÚT-SZABÁLYOZÁS

A mederszabályozás általános elõ írásai

55.  §

(1) A fo lyók ra, va la mint a nagy ta vak ra rész le tes igény -
fel mé ré sen és kör nye ze ti ha tás vizs gá la tot, Na tu ra 2000 te -
rü le tek ese té ben az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek rõl  szóló kü lön jog sza -
bály sze rin ti ter mé sze ti ha tás becs lést is figye lembe vevõ
ala pu ló in teg rált fo lyó- és tó-gaz dál ko dá si ter vet, ezen be -
lül ál ta lá nos sza bá lyo zá si ter vet kell ké szí te ni.

(2) A fo lyó kon és a nagy ta va kon csak e ter vek be il lesz -
ke dõ lé te sít mé nyek épít he tõk olyan sor rend ben, hogy az
ál ta luk be fo lyá solt sza kasz egy sé ges ren de zé sét biz to sít sa. 
A sza bá lyo zott sza kasz a ter mé sze tes ál la pot ban ha gyan -
dó hoz úgy csat la koz zon, hogy az az utób bit ked ve zõt le nül
ne be fo lyá sol ja.

56.  §

Fo lyó- és tó sza bá lyo zás nál a bi o ló gi ai, öko ló gi ai, hal -
élet ta ni szem pon to kat is figye lembe kell ven ni. A fo lyó -
kon épült el zá rá sok nál öko ló gi a i lag meg fe le lõ hal lép csõ -
ket kell ki épí te ni, me lye ket az el zá rás ki épí tõ jé nek, ha -
szon él ve zõ jé nek kell meg épí te nie, üze mel tet nie, fenn tar -
ta nia ad dig, míg a fo lyón az el zá rás az át jár ha tó sá got aka -
dá lyoz za.

57.  §

Hor gony zá si ti la lom mal je lölt me der sza ka szon ko tor ni
csak a me der ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sá val sza bad.
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58.  §

(1) A part vé dõ és a sza bá lyo zá si mû vet, amennyi ben a
nagy ví zi me der ke ze lé si terv vizs gá la tai in do kol ják a víz le -
fo lyást ká ro san be fo lyá so ló nö vény zet tõl – kü lö nö sen táj -
ide gen és in vá zi ós fa jok tól – men te sen kell tar ta ni.

(2) A me der sza bá lyo zá si mû ha tá sá ra ke let ke zett fel -
isza po ló dá son nõtt nö vény ze tet – a ter mé szet vé del mi
szem pon tok figye lembe véte lével – úgy kell ke zel ni, hogy
az a jég és a nagy vi zek le vo nu lá sát ne aka dá lyoz za.

(3) A ká ros sá vált sza bá lyo zá si mû vet el kell tá vo lí ta ni.

Folyószabályozás

59.  §

(1) A kö zép ví zi és kis ví zi sza bá lyo zás kö ré ben a fo lyó
hor da lék szál lí tá si egyen sú lyát, a jég fo lya ma tos le vo nu lá -
sát biz to sí tó és – ví zi út tá nyil vá ní tott fo lyón – a ha jó zás
igé nye it ki elé gí tõ me der mé re te ket me der sza bá lyo zás sal
kell ki ala kí ta ni.

(2) A nagy ví zi sza bá lyo zás kö ré ben a fo lyó nagy vi ze i -
nek, il let ve ár vi ze i nek meg ha tá ro zott te rü let sá von be lü li
le ve ze té se cél já ból az ár vi zek gyor sabb le vo nu lá sát elõ se -
gí tõ me der át met szé se ket, hul lám té ri le fo lyást elõ se gí tõ
nagy ví zi le ve ze tõ sá vo kat, vá pá kat, egyéb hul lám té ri be -
avat ko zá so kat és a nagy ví zi áram lá si vi szo nyo kat sza bá -
lyo zó, az el ön té se ket meg aka dá lyo zó ár víz vé del mi töl té -
se ket kell lé te sí te ni.

60.  §

A nagy ví zi sza bá lyo zás mû ve i nek el he lye zé se so rán és
a már meg le võ hul lám te rek ren de zé se kor el sõ sor ban a
nagy víz, hor da lék és a jég aka dály ta lan le vo nu lá sát kell
biz to sí ta ni.

61.  §

(1) A me der át vá gás sal ki ik ta tott me der sza kaszt az új
me der ki ala ku lá sá val össz hang ban, a nagy ví zi ke ze lé si
terv nek meg fele lõen a ter mé szet vé del mi igé nyek figye -
lembe véte lével kell ke zel ni. A ki ik ta tott me der sza kasz és
a men tett ol da li holt ág jö võ be ni ál la po tát a kör nye zet vé -
del mi, ter mé szet vé del mi, öko ló gi ai és fej lesz té si meg gon -
do lá sok alap ján kell meg ha tá roz ni. A holt ágak öko ló gi ai
célú víz pót lá sát – le he tõ ség sze rint – a ter mé sze tes víz já rás 
di na mi ká ját kö vet ve kell biz to sí ta ni.

(2) Te le pü lés bel te rü le tén levõ ki ik ta tott me der sza kasz -
ban, il let ve holt ág ban pan gó víz ke let ke zé sé nek meg aka -
dá lyo zá sá ról a he lyi ér de kek nek meg fele lõen gon dos kod -
ni kell.

Folyócsatornázás és vízszintszabályozás

62.  §

A fo lyó víz szint sza bá lyo zá sát az arány ta la nul a ká ros
öko ló gi ai ha tá sok ki zá rá sá val, több cé lú mû vek kel cél sze -
rû meg va ló sí ta ni. Min den eset ben meg kell vizs gál ni a víz -
erõ hasz no sí tás le he tõ sé gét is.

63.  §

(1) A ter mé sze tes ál la po tá ban is ha józ ha tó fo lyó víz -
hasz no sí tá si cél ból tör té nõ víz szint sza bá lyo zá sa so rán a
víz lép csõk szá mát, he lyét és a duz zasz tá si szin te ket úgy
kell meg ál la pí ta ni, hogy a ko ráb bi ha jó út mé ret ne csök -
ken jen.

(2) A fo lyó kon az öko ló gi ai és egyéb célú víz szint eme -
lést, il let ve víz szint sza bá lyo zást az ár víz vé del mi, jég- és
hor da lék le ve ze té si, va la mint a kör nye zet vé del mi, ter mé -
szet vé del mi, öko ló gi ai szem pon tok figye lembe véte lével,
a hossz- és ke reszt irá nyú át jár ha tó ság biz to sí tá sá val kell
meg va ló sí ta ni.

64.  §

(1) A duz zasz tá si szin tet va la mennyi ér dek figye lembe -
véte lével kell meg ál la pí ta ni.

(2) A víz szint sza bá lyo zás sal érin tett fo lyó sza ka szon a
meg fe le lõ part- és me der vé de lem rõl is gon dos kod ni kell.

Tószabályozás

65.  §

A tó part já nak ál lan dó sí tá sá ra szol gá ló vég le ges part vé -
dõ mû ve ket a me der ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sá val, a Ba la -
ton ese té ben a kü lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint ké -
szült part vo nal-sza bá lyo zá si és víz part-re ha bi li tá ci ós terv -
be il lesz ke dõ en, az ide ig le nes part vé dõ mû ve ket pe dig a
me der ke ze lõ jé nek és a víz jo gi en ge dély nek az elõ írásai
sze rint kell ki ala kí ta ni.

Vízi utak

66.  §

(1) A ter mé sze tes vízi úton a ha jó utat – a le he tõ leg ki -
sebb hid ro mor fo ló gi ai ál la pot rom lás sal járó – fo lyó sza bá -
lyo zá si be avat ko zás sal kell ál lan dó sí ta ni és fenn tar ta ni.

(2) Ha a ha jó zás ra nem al kal mas fo lyó ha józ ha tó vá té te -
le fo lyó sza bá lyo zá si mód sze rek kel nem le het sé ges, a ha jó -
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út a fo lyó – a le he tõ leg ki sebb hid ro mor fo ló gi ai ál la pot -
rom lás sal járó – lép csõ zé sé vel, víz szint sza bá lyo zá sá val
biz to sít ha tó.

(3) A ter mé sze tes ví zi út há ló zat ha jó zó- és ha józ ha tó
csa tor nák lé te sí té sé vel is bõ vít he tõ.

(4) A mes ter sé ges vízi utak te le pí té sé nél a dom bor za ti
vi szo nyo kat figye lembe véve kell a ha jó zás és a víz gyûj -
tõ-gaz dál ko dás igé nye it össze han gol ni.

67.  §

A ha jó út és mû tár gya i nak mé re te it a vízi utan ként kü lön 
meg ál la pí tott ha jó zá si kis víz szint re, sza bá lyo zá si víz szint -
re, va la mint a ha jó zá si nagy víz szint re vo nat koz tat va kell
meg ad ni. Eze ket a jel lem zõ víz szin te ket 10 éven te fe lül
kell vizs gál ni.

VIII. Fejezet

VÍZRENDEZÉS

Általános elõ írások

68.  §

(1) A víz fo lyá sok, csa tor nák med ré nek ki épí té si mér té -
két kül te rü le ten 10–33%-os va ló szí nû sé gû víz ho zam tar -
to mány ban – a ve szé lyez te tett ér té kek, va la mint az el ön -
tés sel ve szé lyez te tett te rü let a te rü let hasz ná lat, il let ve az
érin tet tek igé nyé nek figye lembe véte lével – kell meg ha tá -
roz ni.

(2) La kott te rü le ten és a ki emelt je len tõ sé gû lé te sít mé -
nyek kör nye ze té ben 1–3%-os elõ for du lá si va ló szí nû sé gû
víz ho zam le ve ze té sé re kell mé re tez ni a med re ket.

(3) Amennyi ben a ter ve zett be avat ko zás ha tá sá ra a ke -
let ke zõ több let-víz ho zam szál lí tá sá ra a be fo ga dó nem al -
kal mas, a kár oko zás men tes víz el ve ze tés biz to sí tá sá ról a
be avat ko zó kö te les gon dos kod ni.

(4) Me der mé re te zé sé nél a víz gyûj tõn, il let ve öb lö zet -
ben ide ig le ne sen és ál lan dó tá ro zók ban vissza tar tott víz -
mennyi ség re is te kin tet tel kell len ni.

Hegy- és dombvidéki területek vízrendezése

69.  §

(1) Víz ve ze tõ csa tor na a be fo ga dó ba ak kor csat la koz -
tat ha tó, ha a csat la ko zás idõ pont já ban be tor kol lás alat ti
sza ka szon a be fo ga dó ki épí tett sé ge meg fe le lõ.

(2) A be csat la ko zás hoz a be fo ga dó ke ze lõ jé nek egyet -
ér té se szük sé ges.

70.  §

(1) Víz épí té si mû tár gya kat a me der re elõ írt, de leg -
alább a 3%-os elõ for du lá si va ló szí nû sé gû víz ho zam ra kell
mé re tez ni.

(2) A ke reszt irá nyú víz mo sás kö tõ mû vet az 1%-os elõ -
for du lá si va ló szí nû sé gû ár ví zi víz ho zam ve ze té sé re kell
mé re tez ni.

71.  §

(1) A víz fo lyá sok ren de zé sé nél az alap ren del te tés bõl fa -
ka dó fel ada to kon túl me nõ en az öko ló gi ai el vá rá so kat is
figye lembe kell ven ni.

(2) Vé dett ter mé sze ti te rü le ten, Na tu ra 2000 te rü le ten,
il let ve ter mé sze ti te rü le ten a vi zek kár té tel nél kü li le ve ze -
té se ér de ké ben a me der ben és a par ti sáv ban vég zen dõ
fenn tar tá si és kár meg elõ zé si mun ká kat a ter mé szet vé del -
mi ha tó ság nak tör té nõ be je len tés, il let ve a ter mé szet vé del -
mi ke ze lõ vel való egyez te tés után le het el vé gez ni.

Síkvidéki területek vízrendezése

72.  §

(1) A csa tor na há ló zat ele me it úgy kell mé re tez ni, hogy
a mér ték adó víz ho za mot ki ön tés és kár oko zás nél kül ve -
zes sék el, ki vé ve az idõ sza kos víz vissza tar tás ra ki je lölt te -
rü le te ket.

(2) A csa tor na há ló za tot úgy kell ter vez ni, hogy a mér -
ték adó bel víz ho za mot gra vi tá ci ó san ve zes se el.

(3) Amennyi ben a gra vi tá ci ós el ve ze tés nem biz to sít ha -
tó, ak kor a csat la ko zó mel lék csa tor na tor ko la tá ban meg fe -
le lõ el zá ró mû tárgy és szük ség sze rin ti szi vattyú zá si le he -
tõ ség ki épí té sé rõl gon dos kod ni kell.

(4) A mel lék csa tor nák tor ko la tát tor ko la ti mû tárgy épí -
té sé vel úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a fõ csa tor na men tén a
gépi fenn tar tás, kar ban tar tás útja fo lya ma to san biz to sí tott
le gyen.

(5) A tor ko la ti mû tárgy meg épí té se, kar ban tar tá sa és
üze mel te té se a mel lék csa tor na ke ze lõ jé nek fel ada ta.

(6) Amennyi ben a tor ko la ti mû tárgy a be fo ga dó ke ze lõ -
jé nek te rü le té re esik, a tor ko la ti mû tárgy fenn tar tá sát, üze -
mel te té sét a be fo ga dó ke ze lõ jé nek me der ke ze lõi hoz zá já -
ru lá sá ban rög zí tett elõ írások alap ján kell vé gez ni.

73.  §

(1) A víz gyûj tõn, il let ve a rész víz gyûj tõn a csa pa dék és
ta laj víz be fo ga dó ba való ve ze té sé rõl a víz ügyi ha tó ság
víz mi nõ ség re vo nat ko zó elõ írásainak be tar tá sá val, il let ve
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a be fo ga dó ke ze lõ je ál tal adott ke ze lõi hoz zá já ru lás ban
rög zí tett fel té te lek, elõ írások sze rint a te rü let hasz ná ló kö -
te les gon dos kod ni. A te rü let hasz ná ló sa ját te rü le tén a csa -
pa dé kot és a ta laj vi zet öko ló gi ai cél ból vissza tart hat ja.

(2) A te rü let hasz ná ló a ter ve zé si mun ka so rán kö te les
vizs gál ni a be fo ga dó ter hel he tõ sé gét, va la mint szük ség
ese tén kö te les gon dos kod ni a több let víz ho zam vissza tar -
tá sá ról.

74.  §

A köz út és a vas út víz le ve ze tõ ár kát csak az út, il let ve a
vas út ke ze lõ je ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek be tar tá sá val
sza bad bel víz el ve ze tés cél já ra igény be ven ni.

75.  §

(1) Ha a fel szí ni víz gra vi tá ci ós le vo nu lá sa a meg en ge -
dett víz szint mel lett az elõ írt idõ alatt nem ér he tõ el, ab ban
az eset ben víz kor mány zás sal, víz vissza tar tás sal, szi -
vattyús át eme lés sel kell biz to sí ta ni, a kár men te sí tést, vagy
a ká rok mi ni ma li zá lá sát.

(2) Ha a fel szí ni víz gra vi tá ci ós le vo nu lá sa a be fo ga dó -
ba a meg en ge dett víz szint mel lett nem ér he tõ el, az át eme -
lés rõl a vé de ke zés re kö te le zett nek kell gon dos kod ni.

76.  §

Bel víz tá ro zót ott le het lé te sí te ni, ahol a dom bor za ti vi -
szo nyok a víz vissza tar tá sá ra al kal ma sak, va la mint ahol
azok lé te sí té se mû sza ki lag és gaz da sá gi lag in do kolt, és az
öko ló gi ai fel té te lek tel je sít he tõk.

77.  §

(1) A mû tár gyak he lyét úgy kell ki je löl ni, hogy a bel víz -
vé del mi igé nyek és az ár ví zi biz ton ság ki elé gí té sén kí vül
az áram lá si vi szo nyok ked ve zõ en ala kul ja nak, az ala po -
zás, a meg kö ze lí tés, va la mint vil la mos üzem ese tén a táv -
ve ze ték hez való csat la ko zás meg fe le lõ le gyen.

(2) A bel víz rend sze rek ben a vi zek terv sze rû vissza tar tá -
sa, sza bá lyo zott le fo lyá sa és kor mány zá sa cél já ból zsi li pe -
ket, til tó kat kell lé te sí te ni. A terv sze rû víz vissza tar tást a
bel víz vé del mi sza bály zat ban rög zí te ni kell.

78.  §

(1) A víz ren de zé si mû ve ket úgy kell kar ban tar ta ni,
hogy vé dõ ké pes sé gük ne csök ken jen és ál la po tu kat rend -
sze re sen el len õriz ni kell.

(2) Bel víz csa tor na egyéb cél ra csak az alap funk ció sé -
rel me nél kül ve he tõ igény be.

79.  §

(1) A bel víz csa tor ná kat érin tõ mun kák ter ve zõ je kö te les 
egyez tet ni a bel víz csa tor na ke ze lõ jé vel, aki meg ad ja az
érin tett csa tor na szel vény re vo nat ko zó ada to kat, to váb bá a
ter ve zés re, ki vi te le zés re, va la mint az üze mel te tés re irá -
nyu ló fel té te le it.

(2) A bel víz csa tor ná kat érin tõ mun kák meg kez dé se
elõtt a ki vi te le zõ kö te les a mun ka kez dést be je len te ni a bel -
víz csa tor na ke ze lõ jé nek, en nek hi á nyá ban tu laj do no sá -
nak.

(3) A bel víz csa tor ná kat érin tõ mun ká kat a ki vi te le zõ a
bel víz csa tor na ke ze lõ jé nek el len õr zé se mel lett kö te les el -
vé gez ni.

Belterületi (települési) vízrendezés

80.  §

(1) A víz el ve ze tés rend sze rét a te le pü lés jel le ge és be -
épí tett sé ge alap ján kell meg ha tá roz ni.

(2) Be épí tés re újabb te rü le tet ki je löl ni csak a te rü let víz -
ren de zé sé nek mû sza ki meg ol dá sát alá tá masz tó mun ka rész 
el ké szí té se után le het.

(3) Csa pa dék víz el ve ze tés egye sí tett rend sze rû csa tor -
ná zás sal csak gaz da sá gi lag in do kolt eset ben, meg lé võ csa -
tor na há ló zat ese té ben biz to sít ha tó. A gaz da sá gos sá gi vizs -
gá lat nak ki kell ter jed nie a csa tor na há ló zat ra és az el ve ze -
tett vi ze ket be fo ga dó szenny víz tisz tí tó te lep fe lül vizs gá la -
tá ra is. Új on nan lé te sí ten dõ csa tor na há ló zat csak szét vá -
lasz tott rend szer rel ala kít ha tó ki.

(4) A víz el ve ze tõ há ló za tot, il let ve an nak rész ele me it a
te le pü lés te rü le tén ér vé nyes te rü let ren de zé si terv vel és a
te le pü lés te le pü lés ren de zé si ter vé vel össz hang ban lévõ, a
tel jes te le pü lés re vo nat ko zó, a víz ügyi ha tó ság ál tal jó vá -
ha gyott, en ge dé lye zett víz ren de zé si terv alap ján kell ki ala -
kí ta ni.

(5) A bel te rü le ti víz ren de zést csak a kül te rü le ti kap cso -
ló dá sok kal össz hang ban le het el vé gez ni.

81.  §

A te le pü lés bel te rü le tén és a kül te rü let be épí tés re szánt
ré sze in be lül a csa pa dék víz-csa tor ná ba, csa pa dék víz-el ve -
ze tõ árok ba szenny vi zet, vagy az ál lat tar tás hul la dé ka it
tar tal ma zó vi zet ti los be ve zet ni.
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IX. Fejezet

A VÍZIÁLLÁSOK ÉS ÚSZÓMÛVEK

82.  §

E fe je zet al kal ma zá sá ban:
a) ví zi ál lás: – a vízi köz le ke dés rõl  szóló jog sza bály

alap ján ki kö tõ nek, il let ve úszó mû nek mi nõ sü lõ lé te sít -
mény ki vé te lé vel – az ál la mi, ön kor mány za ti tu laj don ban
lévõ vi zek med ré ben, vagy a köz cé lú ví zi lé te sít mé nyek
víz te rü le tén el he lye zett – az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról
és vé del mé rõl  szóló jog sza bály sze rint épü let nek nem mi -
nõ sü lõ, – a me der ta la já ba be épí tett, vagy a me der ta laj ára
tá masz ko dó tar tók ra, cö lö pök re, tal pak ra rög zí tett épít -
mény, pa do zat – be le ért ve a be já rót is –, amely a víz te rü -
let nek nem víz gaz dál ko dá si célú hasz ná la tát te szi lehe -
tõvé;

b) fel épít mé nyes ví zi ál lás: zárt terû, fe dett vagy ol dal -
fa lak kal el lá tott – épü let nek nem mi nõ sü lõ – fel épít ményt
hor do zó pa do zat;

c) be já ró nél kü li ví zi ál lás: min den ol dal ról víz zel ha tá -
rolt és csak vízi jár mû vel meg kö ze lít he tõ ví zi ál lás;

d) ál lan dó jel le gû ví zi ál lás: a me der ta la já ba be épí tett
tar tók ra ala po zott ki vi te lû ví zi ál lás;

e) ide ig le nes ví zi ál lás: me der ta laj ára he lye zett tar tók ra 
ala po zott ki vi te lû, könnyen el moz dít ha tó ví zi ál lás;

f) ví zi ál lás fenn tar tó ja: a ví zi ál lás tu laj do no sa, il let ve
egyéb jog cí men hasz ná ló ter mé sze tes sze mély, jogi sze -
mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár -
sa ság;

g) ví zi ál lás sal érin tett in gat lan: azon in gat lan, amely a
ví zi ál lás be já ró já val fi zi kai kap cso lat ban van, il let ve
amely nek ha tá rá tól szá mí tott 50 m-en be lül a be já ró nél kü -
li ví zi ál lást el he lye zik.

A víziállások telepítésére vonatkozó szabályok

83.  §

(1) A ví zi ál lás he lyét úgy kell ki je löl ni, hogy két szom -
szé dos ví zi ál lás kö zött a he lyi vi szo nyok nak és a hasz ná lat 
jel le gé nek meg fe le lõ tér köz ma rad jon.

(2) A ví zi ál lá sok – a Ba la ton ki vé te lé vel – a part men tén
csak egy so ro san lé te sít he tõk.

84.  §

Nem te le pít he tõ ví zi ál lás
a) ha jó út ban;
b) nagy ha jó zás ra al kal mas fo lyó sza ka szo kon, ki vé ve a

csa tor ná zott fo lyó sza ka szo kat;
c) ter mé sze tes víz já rá sú fo lyók, víz fo lyá sok és csa tor -

nák 1,5 mé tert meg ha la dó víz szint-in ga do zás sal jel le mez -
he tõ me der sza ka sza in;

d) a zárt ná da sok bel se jé ben;
e) azo kon a part sza ka szo kon, ame lye ken te le pü lés ren -

de zé si, víz ügyi, kör nye zet-, ter mé szet- vagy táj vé del mi ér -
de ke ket sért vagy ve szé lyez tet;

f) olyan part-, il le tõ leg me der sza ka szon, ahol a me der -
ben el he lye zett vagy med ret ke resz te zõ nyom vo na las lé te -
sít mé nyek biz ton sá gát ve szé lyez tet né, kü lö nö sen a hor -
gony zá si ti la lom alá esõ te rü le ten be lül;

g) ivó víz tá ro zók ban, va la mint a víz tá ro zók zá ró gát jai
és mû tár gyai kö ze lé ben;

h) a víz szét osz tó rend szer lé te sít mé nye in.

85.  §

(1) A ví zi ál lást a mér ték adó igény be vé tel, kü lö nö sen
szél, hul lám zás, jég nyo más, a hasz no sí tás jel le ge és mód -
ja, va la mint a he lyi kör nye ze ti adott sá gok figye lembe véte -
lével kell meg ter vez ni, mé re tez ni és ki vi te lez ni.

(2) A ví zi ál lást és tar to zé ka it olyan anyag ból, olyan
szer ke zet tel és mé re tek kel, oly mó don kell ki ala kí ta ni,
hogy az min den víz ál lás nál és ked ve zõt len idõ já rá si vi szo -
nyok kö zött is biz ton sá go san le gyen hasz nál ha tó, és a víz
le vo nu lá sát ne aka dá lyoz za.

86.  §

A ví zi ál lás alap te rü le tét a ter ve zett hasz ná lat tal ará nyos
mé ret ben kell meg ha tá roz ni, tö re ked ve a víz te rü let mi nél
ki sebb igény be vé te lé re.

87.  §

(1) A ví zi ál lá sok hoz a par ti be já rót úgy kell ki ala kí ta ni,
hogy az a ter mé sze tes part ál lé kony sá gát vagy a part vé dõ -
mû ál la gát ne ve szé lyez tes se, és a par ti ná das ál lo má nyát
ne ká ro sít sa.

(2) A ví zi ál lás meg kö ze lí té sé re föld-, be ton- vagy kõ mó ló
nem épít he tõ, zárt ná das ban nyi la dék nem lé te sít he tõ.

Különös telepítési szabályok

88.  §

(1) Ál lan dó jel le gû ví zi ál lást csak ál ló vi zek ben, il le tõ -
leg a jég kár té te le i tõl vé dett he lye ken sza bad lé te sí te ni.

(2) Ide ig le nes ví zi ál lás csak áp ri lis 1. nap ja és ok tó ber
31. nap ja kö zöt ti idõ szak ban tart ha tó a me der ben. Ezt
köve tõen leg fel jebb 15 na pon be lül min den tar to zé ká val
együtt el kell tá vo lí ta ni. Amennyi ben a víz bõl el tá vo lí tott
ví zi ál lás el he lye zé sé re a par ton ke rül sor, oly mó don kell
el he lyez ni, hogy a nagy vi zek és a jég le vo nu lá sát ne aka -
dá lyoz za, és a víz el ne so dor has sa.
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89.  §

A köz cé lú ví zi lé te sít mé nyek víz te rü le tén csak ha tá ro -
zott idõ re lé te sít he tõ ví zi ál lás.

90.  §

(1) Fel épít mé nyes ví zi ál lás nem lé te sít he tõ a Ba la to non, 
a Ve len cei-ta von és a Rác ke vei (So rok sá ri) Du ná ban. Ez a
kor lá to zás a tu do má nyos vagy szak szol gá la ti cé lo kat szol -
gá ló esz kö zök és be ren de zé sek el he lye zé sé re vagy ilyen
jel le gû mun kák vég zé sé re lé te sí tett ví zi ál lá sok ra nem vo -
nat ko zik.

(2) Fel épít mé nyes ví zi ál lás nak nem mi nõ sü lõ ví zi ál lá -
so kon sem mi fé le hoz zá nem tar to zó tárgy nem tá rol ha tó,
és azon – kor lát és ülõ pad ki vé te lé vel – tar tó san nem rög -
zít he tõ.

91.  §

(1) A Ba la to non ví zi ál lás
a) a déli par ton a part él tõl szá mí tott leg fel jebb 150 m

tá vol sá gon be lül, 1,5 m-t meg nem ha la dó víz mély ség ben,
a ná das part sza ka szok elõtt a nád sze gély szé lé tõl szá mí tott 
leg fel jebb 10 m tá vol sá gon be lül;

b) az észa ki par ton 2 m-t meg nem ha la dó víz mély ség -
ben, a ná das part sza ka szok elõtt a nád sze gély szé lé tõl szá -
mí tott 2–4 mé te ren be lül, il le tõ leg a ha jó zá si ha tó ság hoz -
zá já ru lá sá val a nád sze gély szé lé tõl szá mí tott 8 m-en be lül
te le pít he tõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti víz mély sé get a sió fo ki víz -
mér cén mért 100 cm-es ér ték re kell vo nat koz tat ni.

92.  §

A te le pü lé si ön kor mány zat a te le pü lés ren de zé si terv ben 
meg ha tá roz hat a ví zi ál lá sok ra vo nat ko zó an egyéb, a he lyi
sa já tos sá gok ál tal in do kolt kor lá to zá so kat is.

X. Fejezet

VIZEK ÉS VÍZILÉTESÍTMÉNYEK KERESZTEZÉSE
ÉS MEGKÖZELÍTÉSE MÁS, NYOMVONAL JELLEGÛ

ÉPÍTMÉNNYEL

93.  §

(1) Vi zet, vízi utat, ví zi lé te sít ményt és tar to zé ka i kat
meg kö ze lí te ni úgy sza bad, hogy ál la gu kat, biz ton sá gu kat,
va la mint hasz ná la tu kat, kar ban tar tá su kat és üze mel te té sü -
ket a meg kö ze lí tõ lé te sít mény ne ve szé lyez tes se, il let ve ne 
aka dá lyoz za.

(2) A ki kö tõ me den cék ke resz te zé se és meg kö ze lí té se
szem pont já ból üze mi te rü let nek te kin ten dõk.

(3) A ke resz te zést me der sza bá lyo zá si és más víz gaz dál -
ko dá si szem pon tok figye lembe véte lével kell ki ala kí ta ni,
és hid ra u li kai, va la mint ál lé kony sá gi szem pont ból kell
mé re tez ni.

(4) Víz és ví zi lé te sít mény más nyom vo na las lé te sít -
ménnyel való ke resz te zé sé nek he lyét, il let ve a pár hu za mo -
san ve ze tett lé te sít mény meg kö ze lí tõ sza ka szát meg kell
je löl ni, ha az egyéb mó don nem lát ha tó.

(5) A meg adott tá vol sá gok a ke resz te zõ dõ lé te sít mé -
nyek egy más hoz leg kö ze leb bi szer ke ze ti ré szei kö zött ér -
ten dõk.

94.  §

(1) Ál ló víz és par ti sáv ja fe lett a ve ze té ket ti los el he -
lyez ni.

(2) Ti los ta vak med re alatt ve ze té ket fek tet ni.

95.  §

A vi zek nek és ví zi lé te sít mé nyek nek más, nyom vo na las
lé te sít ménnyel tör té nõ ke resz te zé sé re és meg kö ze lí té sé re
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat a mel lék let tar tal maz za.

Záró rendelkezések

96.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a víz gaz dál ko dá si ha tó sá gi jog kör gya kor lá sá ról
 szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. ren de let 24.  § (1) be kez dé -
sé nek a) pont ja.

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ter mé -
sze tes für dõ vi zek mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a
ter mé sze tes für dõ he lyek ki je lö lé sé rõl és üze mel te té sé rõl
 szóló 273/2001. (XII. 21.) Korm. ren de let 3.  §-a a kö vet ke -
zõ (3) és (4) be kez dé sek kel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a
(3)–(10) be kez dés szá mo zá sa (5)–(12) be kez dés re vál to -
zik:

„(3) Für dõ he lyet ki je löl ni csak a víz fe lü let ke ze lõ jé nek
és hasz no sí tó já nak hoz zá já ru lá sá val le het.

(4) Für dõ hely csak ak kor je löl he tõ ki, ha az a víz egyéb
célú fel hasz ná lá sát nem be fo lyá sol ja.”

(4) A ren de le tet a fo lya mat ban levõ ügyek re ak kor kell
al kal maz ni, ha a ví zi mun ka, ví zi lé te sít mény vagy víz hasz -
ná lat elvi víz jo gi en ge dé lyét még nem ad ták ki.

(5) E § (2)–(3) és (5) be kez dé se 2008. ja nu ár 2-án ha tá -
lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet
a 379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A vizeknek és vízilétesítményeknek más,
nyomvonal jellegû építménnyel történõ

keresztezésére és megközelítésére vonatkozó
részletes szabályok 

1. Általános elõ írások

1.1. A híd és át eresz ki ala kí tá sá nál figye lembe kell
ven ni a te rü le ti leg ille té kes víz kár el há rí tá sért fe le lõs szer -
ve zet nek a til tó zá si, el zá rá si le he tõ ség biz to sí tá sá ra vo nat -
ko zó elõ írását.
 

1.2. A búj ta tót a bel víz vissza tar tá sá ra is al kal mas sá
kell ten ni.
 

1.3. Ha a bel víz csa tor na ál lan dó víz bo rí tá sú, a mû -
tárgy nál hal rács el he lye zé si le he tõ sé gét is biz to sí ta ni kell.
 

1.4. Ár víz vé del mi töl tést ke resz te zõ mû tárgy csõ sze rû
ré szé nek víz zá ró sá gát nyo más pró bá val kell el len õriz ni.
Több tag ból álló vas be ton csõ nyo más pró bá ját a kon szo li -
dá ció le zaj lá sa, de leg alább hat hó nap el tel te után meg kell
is mé tel ni.
 

1.5. A ví zi lé te sít mé nye ket úgy kell ki ala kí ta ni, hogy
könnyen és biz ton sá go san ke zel he tõk le gye nek.
 

1.6. Az ár víz vé del mi töl tést ke resz te zõ csõ sze rû mû tár -
gya kat ár víz kor is biz ton sá go san ke zel he tõ víz- és men tett
ol da li el zá ró szer ke zet tel kell el lát ni.

2. Keresztezés a térszint felett

2.1. A ke resz te zõ lé te sít mény tar tó szer ke ze tét a part -
men ti fenn tar tá si sá von, il let ve az ár víz vé del mi töl tés és
ma gas ve ze té sû csa tor na vagy duz zasz tott víz szin tû víz fo -
lyás töl té sé nek láb vo na lá tól – a töl tés fej lesz tés mér té két is
figye lembe véve – 10 m-es sá von be lül ti los el he lyez ni.
 

2.2. Ár víz vé del mi vo nal fe lett ke resz te zés a víz ügyi
ha tó ság és a ví zi lé te sít mény ke ze lõ je ese ten kén ti elõ -
írásainak be tar tá sá val ve zet he tõ.
 

2.3. El sõ ren dû ár víz vé del mi töl tés tes té ben a ke resz te -
zõ ve ze té ket ti los át saj to lás sal vagy öb lí tés sel el he lyez ni.
 

2.4. Ár víz vé del mi töl tés be he lye zett nyo mó csö vet szi -
ge te lés és vissza ta ka rás elõtt, a ke resz te zés tel jes hosszá -
ban pró ba nyo más nak kell alá vet ni a csõ ve ze ték re vo nat -
ko zó elõ írás sze rint.
 

2.5. Hul lám té ren a tér szint fe lett ke resz te zõ lé te sít -
ményt a mér ték adó ár víz szint, il let ve az ed dig elõ for dult
leg na gyobb víz ál lás kö zül a ma ga sabb fe lett kell át ve zet ni
úgy, hogy sem a ve ze ték, sem tar tó szer ke ze te a jég vagy
ár víz le vo nu lá sát, a vízi köz le ke dést ne za var ják, me der el -

fa ju lást ne okoz za nak, ne aka dá lyoz zák az ár víz vé de ke -
zést és a me der sza bá lyo zá si te vé keny sé get.
 

2.6. Lég ve ze ték tar tó osz lo pát a part men ti fenn tar tá si
sá von, il let ve az ár víz vé del mi töl tés és ma gas ve ze té sû csa -
tor na vagy duz zasz tott víz szin tû víz fo lyás töl té sé nek láb -
vo na lá tól – a töl tés fej lesz tés mér té két is figye lembe
véve – 10 m-es sá von be lül el he lyez ni ti los.
 

2.7. Kis víz fo lyást, ön tö zõ-, táp- és bel víz csa tor nát úgy
sza bad ke resz tez ni, hogy a sok évi kö zép víz szint nél, il let ve 
az üzem víz szint nél a me der ben úszó, a par ti sá von, il let ve
a fenn tar tá si sá von, il let ve a ma gas ve ze té sû csa tor na töl -
tés ko ro ná ján, vagy a töl tés men ti, leg fel jebb 6 m szé les sá -
von dol go zó és 7 m ma gas nak te kin tett mun ka gép aka -
dály ta la nul dol goz has son.
 

2.8. Ár víz vé del mi töl tést ön tö zõ-, táp- és bel víz csa tor -
ná val, víz el lá tá si, csa pa dék- és szenny víz el ve ze tõ nyo mó -
ve ze ték kel vagy gra vi tá ci ós ve ze ték kel és csa tor ná val a
töl tés láb tól szá mít va, a töl tés fej lesz tés mér té két is figye -
lembe véve, 10 m-en be lül meg kö ze lí te ni nem sza bad.

3. Keresztezés a térszint, illetve mederfenék alatt

3.1. Ha józ ha tó fo lyót és ha józ ha tó csa tor nát ke resz tez -
ni a me der fe nék alatt – figye lembe véve a fo lya mat ban
lévõ és ter ve zett fo lyó sza bály zá si, me der ren de zé si és bõ -
ví té si mun ká kat – a me der ke ze lõ ál tal meg ha tá ro zott szin -
ten és mó don sza bad. Az át ve ze tett lé te sít ményt leg alább
2,5 m mély árok ba kell fek tet ni. Ezen elõ írástól mû sza ki -
lag vagy gaz da sá gi lag in do kolt eset ben a víz ügyi ha tó ság
el tér het, azon ban a ve ze ték fe lett leg alább 1 m vas tag ta ka -
rást biz to sí ta ni kell.
 

3.2. Ahol az át ve ze tett lé te sít ményt ta ka ró ré teg vas tag -
sá ga ke ve sebb, mint 2,5  méter, ott az át ve ze tett lé te sít -
mény vé del mé re hor gony ti lal mi táb lát kell el he lyez ni, a
ha jó zá si ha tó ság elõ írásai sze rint.
 

3.3. A 3.2. pont ban fog lal tak sze rint át ve ze tett lé te sít -
mény vé del mé re a ke resz te zés víz fo lyás sze rin ti fel sõ ol -
da lá tól 50 m-re vé dõ kö te let vagy -lán cot kell a me der ben
el he lyez ni, az eset leg el sod ró dó ha jók hor go nya i nak fel fo -
gá sá ra. A vé dõ kö te let vagy -lán cot, va la mint an nak par ti
rög zí té sét a ví zi úton köz le ke dõ ha jók és ha jó ka ra vá nok
figye lembe véte lével kell mé re tez ni.
 

3.4. Ki sebb fo lyót, kis víz fo lyást, ön tö zõ-, táp- és bel -
víz csa tor nát, va la mint csa pa dék víz- és szenny víz el ve ze tõ
nyílt csa tor nát ke resz tez ni a me der fe nék alatt – figye lembe
véve a fo lya mat ban lévõ és ter ve zett fo lyó sza bá lyo zá si,
me der ren de zé si és -bõ ví té si mun ká kat – a me der fe nék
szint jé tõl leg alább 1,0 m-rel mé lyeb ben sza bad.
 

3.5. A me der alat ti át ve ze tés he lyén a med ret a me der -
el fa ju lás tól vé de ni kell.
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 3.6. A me der alá he lye zett ve ze té ket a fel úszás, il let ve
az el sod ró dás el len biz to sí ta ni kell.

4. Megközelítés

4.1. Vi zek és mély ve ze té sû csa tor nák part já val pár hu -
za mos ve ze ték a part men ti, il let ve a fenn tar tá si sá von kí -
vül kell ha lad jon.
 

4.2. Ma gas ve ze té sû csa tor na, duz zasz tott víz szin tû
víz fo lyás töl té sé nek láb vo na lá tól – a töl tés fej lesz tés mér -
té két és a ta laj ré teg zõ dé sét is figye lembe véve – 10 m-es
sá von be lül, il let ve a töl tés és a szi vár gó-csa tor na kö zött
pár hu za mo san ve ze ték nem fek tet he tõ.
 

4.3. Ár víz vé del mi töl tés láb vo na lá tól, a töl tés fej lesz tés 
mér té két is figye lembe véve szá mí tott 10 m-es vé dõ sá von
be lül ve ze té ket el he lyez ni ti los.
 

4.4. Ár víz vé del mi töl tést ön tö zõ-, táp- és bel víz csa tor -
ná val, víz el lá tá si, csa pa dék- és szenny víz el ve ze tõ nyo mó -
ve ze ték kel vagy gra vi tá ci ós ve ze ték kel és csa tor ná val a
töl tés láb tól szá mít va, a töl tés fej lesz tés mér té két is figye -
lembe véve, 10 m-en be lül meg kö ze lí te ni nem sza bad.

Víz és vízilétesítmény keresztezése vasúttal,
közúttal és saját használatú úttal

5. Folyó keresztezése

5.1. A fo lyón a híd el he lye zé sét úgy kell meg vá lasz ta -
ni, és azt úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a víz, az usza dék, a hor -
da lék és a jég le vo nu lá sát, va la mint a vízi köz le ke dést ne
aka dá lyoz za, a me der ál lan dó sá gát ked ve zõt le nül ne be fo -
lyá sol ja. A fo lyó ál ta lá nos sza bá lyo zá si ter vé be il lesz ke dõ
el he lye zést sza bá lyo zá si és part biz to sí tá si mû vek kel kell
biz to sí ta ni.
 

5.2. A hi dat olyan hely re kell ter vez ni, ahol a kis ví zi,
kö zép ví zi és nagy ví zi so dor vo nal hely ze te a ter ve zett híd -
szel vény kör nye ze té ben lé nye ge sen nem tér el egy más tól,
va la mint úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a ten ge lye le he tõ leg
me rõ le ges le gyen a so dor vo nal ra.
 

5.3. A híd fõk füg gõ le ges sík ját és a pil lé re ket úgy kell
ki ala kí ta ni, hogy a kö zép ví zi so dor vo nal lal pár hu za mo sak 
le gye nek. A híd pil lé rek sem a kis ví zi, sem a kö zép ví zi,
sem a nagy ví zi so dor vo nal ba nem ke rül het nek.
 

5.4. A fo lyón a hi dat úgy kell el he lyez ni és ki ala kí ta ni,
hogy a híd fõk és pil lé rek el he lye zé se foly tán ká ros duz -
zasz tás, vagy se bes ség nö ve ke dés és ezek kö vet kez té ben
ká ros ki mé lyü lés vagy part ron gá lás ne áll has son elõ. A
meg en ged he tõ ha tár se bes ség meg ál la pí tá sá nál meg kell
vizs gál ni a híd kö rü li me der ta la ját.
 

5.5. A híd nyí lá sok mé re te it és a szer ke ze tük alsó élét
úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a híd a mér ték adó víz ho zam

mel lett ne okoz zon olyan duz zasz tást, és ne idéz ze elõ a
víz se bes ség olyan nö ve ke dé sét, ami a me der el fa ju lá sát
okoz hat ja. Olyan fo lyó sza ka szok át hi da lá sá nál, ame lyek -
nél a két ol da li hul lám tér együt tes szé les sé ge el éri, vagy
meg ha lad ja a kö zép ví zi me der szé les sé gét, min den eset -
ben kü lön hid ra u li kai vizs gá la tot kell vé gez ni.
 

5.6. Ha víz ügyi, öko ló gi ai és gaz da sá gi szem pon tok le -
he tõ vé te szik, a mé re te zés re mér ték adó víz ho zam a fõ me -
der, va la mint hul lám tér mel lék ágai vagy holt ágai kö zött
meg oszt va ve zet he tõ.

6. Hajózható folyó és csatorna keresztezése

6.1. Ha józ ha tó fo lyón és csa tor nán a hi dat úgy kell át -
ve zet ni, hogy a ha jó úti híd nyí lás ban a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott ha jó úti ûr szel vény mé re tek biz to sít va
le gye nek és a ví zi úton köz le ke dõ mér ték adó ha jók és ha jó -
ka ra vá nok mind a leg ki sebb, mind a leg na gyobb ha jó zá si
víz szint nél biz ton sá go san át ha józ has sa nak.
 

6.2. Ke rül ni kell a híd el he lye zé sét fo lyó ka nya ru lat -
ban, vagy ha ez el ke rül he tet len, a híd tól szá mí tott víz fo -
lyás sze rin ti fel sõ és alsó fo lyó sza ka szon a mér ték adó ha -
jó ka ra vá nok for du lá sá hoz, meg ál lá sá hoz szük sé ges szé -
les sé gû és hosszú sá gú ha jó út sza kaszt kell biz to sí ta ni.
 

6.3. Új hi dat meg lé võ híd tól, át nem lát ha tó ka nyar tól,
gáz ló tól ha jó szû kü let tõl, a ha jó út ki me ne ti sza ka szá tól, ki -
kö tõ be já rat tól és ha józ ha tó mel lék ágak for du lá sá hoz,
meg ál lá sá hoz szük sé ges tá vol ság ra kell el he lyez ni. Ha ez
nem tel je sít he tõ, ak kor a híd nyí lás nö ve lé sé vel kell a ha jó -
zást biz to sí ta ni.
 

6.4. Híd nem he lyez he tõ el olyan he lyen, ahol a fo lyón
a híd fe let ti sza ka szon, a ví zi úton köz le ke dõ mér ték adó
ha jó ka ra ván két sze res hosszá nak a híd alat ti sza ka szon
egy sze ri hosszá nak a meg fe le lõ tá vol sá gon be lül hor gony -
ti lal mi mezõ van. Ha ez nem tel je sít he tõ, ak kor a meg adott
ha tá ro kon be lül a hor gony zást le he tõ vé kell ten ni.
 

6.5. Ha jó hi dat, il let ve pon ton hi dat ne he zen be lát ha tó
fo lyó sza kasz ra nem sza bad te le pí te ni, vagy ha ez el ke rül -
he tet len, a ha jó for ga lom irá nyí tá sá hoz a híd tól kel lõ tá vol -
ság ra jel zõ ál lo mást kell fel ál lí ta ni.
 

6.6. A ha jó híd so dor vo nal ba esõ ré szén, il let ve ha jó út -
kö zé pen a ha jó út biz to sí tá sa cél já ból, az elõ írt szé les ség -
ben moz gat ha tó híd ta got kell be ik tat ni.
 

6.7. A híd nyí lá sa i nak mé re te it úgy kell meg ha tá roz ni,
hogy a meg ál la pí tott sza bad nyí lás szé les sé gek a ha la dá si
irány ra me rõ le ge sen biz to sít va le gye nek. A so dor vo nal fe -
let ti fõ híd nyí lá so kon kí vül a töb bi nyí lás szé les sé -
gét – mind a kö zép ví zi me der fe lett, mind a hul lám tér -
ben – a he lyi adott sá gok figye lembe véte lével kell meg ál la -
pí ta ni.
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6.8. A ha jó zá si ûr szel vény ma gas sá got a ha jó úti híd -
nyí lá sok ban a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ûr szel -
vény mé re tek sze rint kell biz to sí ta ni.

6.9.1. A híd szer ke zet alsó élé nek ma gas sá gát úgy kell
meg ha tá roz ni, hogy az a mér ték adó ár víz szint nél leg alább
1,0 m-rel ma ga sab ban le gyen. Ha a je ges ár víz szint a mér -
ték adó, ak kor ez a ma gas ság leg alább 1,5 m le gyen. Alul
íves vo na lú híd szer ke zet leg al só pont já nak is leg alább 30
cm-rel, je ges ár víz szint ese tén pe dig 80 cm-rel kell a mér -
ték adó ár víz szint fe lett len nie.

6.9.2. A híd szer ke zet alsó élé nek ma gas sá gát úgy kell
meg ál la pí ta ni, hogy az mind a ha jó zá si ûr szel vény re vo -
nat ko zó elõ írásoknak, mind pe dig a mér ték adó ár víz szint
fe lett be tar tan dó biz ton ság nak meg fe lel jen.

6.10.1. A hí don el kell he lyez ni a vízi köz le ke dés rend -
jé rõl  szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM ren de let sze rin ti Ha jó -
zá si Sza bály zat ban elõ írt ha jó zá si jel zé se ket. A hí don a
köz vi lá gí tás ra szol gá ló fény for rá so kat úgy kell el he lyez ni, 
hogy azok el sõ sor ban a hi dat vi lá gít sák meg és mi nél ke -
vés bé za var ják a ha jók ve ze tõ it.

6.10.2. A ha józ ha tó híd nyí lás ban a pil lé re ken, vagy a
ha jó út ha tá ra in ra dar je le ket vissza ve rõ be ren de zést kell el -
he lyez ni.

6.10.3. A nagy ha jó zás ra hasz nált ví zi úton, víz lép csõk
épí té se ese té ben a hi dak sza bad nyí lás ma gas sá gá nak jel zé -
sé hez szük sé ges be ren de zé sek el he lye zé sé nek le he tõ sé gét
biz to sí ta ni kell.

7. Kisebb folyó keresztezése

7.1. Ki sebb fo lyón át ve ze tett híd ese té ben a fõ nyí lást a
so dor vo nal fe lett kell el he lyez ni. A fõ híd nyí lás mé re tét a
ren de let sze rint kell meg ál la pí ta ni.
 

7.2. A híd szer ke zet alsó élé nek ma gas sá gát úgy kell
meg ha tá roz ni, hogy az a mér ték adó ár víz szint nél leg alább
1,0 m-rel ma ga sab ban le gyen. Ha a je ges ár víz szint a mér -
ték adó, ak kor ez a ma gas ság leg alább 1,5 m le gyen. Alul
íves vo na lú híd szer ke zet leg al só pont já nak is leg alább
30 cm-rel, je ges ár víz szint ese tén pe dig 80 cm-rel kell a
mér ték adó ár víz szint fe lett len nie.
 

7.3. A me der be pil lér nem épít he tõ. A par ti sáv ban tör -
té nõ pil lér el he lye zés ese tén a me der ol dal vé del mét kü lön
elõ írások sze rint meg kell ol da ni.

8. Kisvízfolyás keresztezés

8.1. A kis víz fo lyás mér ték adó víz mennyi sé gé nek át ve -
ze té sét meg fe le lõ nyí lás mé ret tel és a me der szel vény kel lõ
ki ala kí tá sá val kell biz to sí ta ni. Ha a ta laj adott ság  miatt bur -
ko lat szük sé ges, vagy a csat la ko zó me der sza ka szon is van
bur ko lat, vagy a híd a ta laj szem pont já ból meg nem en ged -
he tõ se bes ség nö ve ke dést okoz, en nek hossz- és ma gas sá gi 
mé re te it is meg kell ter vez ni.

8.2. Kis víz fo lyást ke resz te zõ vas út, köz út és sa ját hasz -
ná la tú út híd ját, át ere szét

a) bel te rü le ten 1%-os,
b) kül te rü le ten, a gaz da sá gos sá gi szem pon tok mér le ge -

lé sé vel 1–3%-os va ló szí nû sé gû ár ví zi víz ho zam ra kell mé -
re tez ni.
 

8.3. Ha a víz ügyi, öko ló gi ai és gaz da sá gos sá gi szem -
pon tok le he tõ vé te szik, a mé re te zés re mér ték adó víz ho -
zam a fõ me der, va la mint az ár tér mel lék ágai, vagy holt -
ágai kö zött meg oszt va ve zet he tõ át.
 

8.4. Kül te rü le ten, ha az út ko ro na szint je a te rep szint tel
azo nos, az át hi da lást 3%-os va ló szí nû sé gû ár ví zi víz ho -
zam kár oko zás nél kü li ve ze té sé re is le het ter vez ni. Ha át -
épí tés sel az út ko ro na szint jét a te rep fölé eme lik, to váb bi
híd nyí lá sok, vagy mû tár gyak épí té sé vel kell a mû tár gyat a
8.2. sze rin ti ár ví zi víz ho zam át ve ze té sé re al kal mas sá
 tenni.
 

8.5. A híd nyí lás mé re tét, a pil lé rek alak ját és el osz tá sát
úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy a víz áram lás se bes sé ge a mû -
tárgy nél kü li le fo lyás se bes sé gét 10%-nál na gyobb mér -
ték ben, a mû tárgy ál tal oko zott duz zasz tás pe dig a mér ték -
adó víz ho zam hoz tar to zó víz szint fe lett bel te rü le ten, fon -
tos lé te sít mé nyek tér sé gé ben, il le tõ leg nem zet gaz da sá gi -
lag ki emelt je len tõ sé gû te rü le ten levõ mû tár gyak nál a
10 cm-t, me zõ gaz da sá gi és egyéb te rü le ten a 12 cm-t ne
ha lad ja meg.

8.6.1. A 120 m3/s-ot meg ha la dó 1%-os va ló szí nû sé gû
ár ví zi víz ho za mú víz fo lyá so kon a mû tárgy szer ke ze ti alsó
éle és a mér ték adó víz ho zam alap ján szá mí tott víz szint kö -
zött leg alább 1,00 m, a 80–120 m3/s kö zött 0,70 m, a
80 m3/s-nél ki sebb víz ho za mok nál pe dig 0,50 m sza bad
ma gas sá got kell biz to sí ta ni.

8.6.2. Zárt szel vé nyû mû tárgy nál, ha usza dék nem vár -
ha tó az 1%-os va ló szí nû sé gû ár ví zi víz ho zam nyo más alatt 
át ve zet he tõ.
 

8.7. Kis víz fo lyá son az íves alsó vo na lú híd szer ke zet
leg al só pont já nak is leg alább 0,30 m-rel kell a mér ték adó
víz szint fe lett len nie. A fa la zat hoz érin tõ le ge sen csat la ko -
zó bol to za tok nál az érin té si pont, a mér ték adó ár víz szint
ma gas sá gá ig süllyeszt he tõ.

9. Belvízcsatorna keresztezés

9.1.1. Bel víz csa tor nát ke resz te zõ vas út, köz út és sa ját -
hasz ná la tú út mû tár gyát leg alább a csa tor na sza kasz en ge -
dé lye zett vagy a víz ügyi ha tó ság, il let ve a bel víz csa tor na
ke ze lõ je ál tal meg adott víz ho zam ra kell mé re tez ni a tisz -
tít ha tó ság (kar ban tart ha tó ság) figye lembe véte lével.

9.1.2. A mér ték adó víz mennyi ség át ve ze té sét meg fe le -
lõ nyí lás mé ret tel és a me der szel vény kel lõ ki ala kí tá sá val
kell biz to sí ta ni. Ha a ta laj adott ság  miatt bur ko lat szük sé -
ges, vagy a csat la ko zó me der sza ka szon is van bur ko lat,
vagy a híd a ta laj szem pont já ból meg nem en ged he tõ se -
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bes ség nö ve ke dést okoz, en nek hossz- és ma gas sá gi mé re -
te it is meg kell ter vez ni.

9.1.3. A duz zasz tás meg en ge dett fel sõ ha tá ra 4 cm.

9.2.1. Az át hi da ló szer ke zet alsó éle, a bel víz csa tor ná ra 
a ke resz te zé si sza ka szon jel lem zõ par tél, il let ve töl tés ko -
ro na fe lett 0,5 m-rel ma ga sabb kell le gyen.

9.2.2. Íves alsó vo na lú híd szer ke zet leg al só pont já nak
is leg alább 0,30 m-rel kell a mér ték adó víz szint fe lett len -
nie. A fa la zat hoz érin tõ le ge sen csat la ko zó bol to za tok nál
az érin té si pont, a mér ték adó víz szint ma gas sá gá ig
süllyeszt he tõ.
 

9.3. A csa tor na ke ze lõ jé nek elõ írása alap ján biz to sí ta ni 
kell, hogy a fenn tar tás nál al kal ma zan dó úszó fenn tar tó gép
aka dály men te sen köz le ked hes sen.

10. Öntözõ- és tápcsatorna keresztezés

10.1. Ön tö zõ- és táp csa tor nát ke resz te zõ vas út, köz út
és sa ját hasz ná la tú út mû tár gyát a csa tor na sza kasz en ge dé -
lye zett víz szál lí tó ké pes sé gé vel egye zõ, a csa tor na sza kasz
en ge dé lye zett vagy a víz ügyi ha tó ság, il let ve a csa tor na ke -
ze lõ ál tal meg adott víz ho zam ra kell mé re tez ni a tisz tít ha -
tó ság (kar ban tart ha tó ság) figye lembe véte lével.
 

10.2. A híd vagy át eresz a vi zet le he tõ leg duz zasz tás és
víz szint esés nél kül kell át ve zes se. A meg en ged he tõ duz -
zasz tás, il le tõ leg víz szint esés mér té két egye di leg kell
meg ál la pí ta ni.
 

10.3. Az át hi da ló szer ke zet alsó éle a ke resz te zett sza -
kasz ra jel lem zõ par tél, il let ve töl tés ko ro na fe lett 0,5 m-rel
ma ga sabb kell le gyen, a ma gas ve ze té sû csa tor na ko ro na -
szint jé nél ala cso nyabb ne le gyen, min den eset ben figye -
lembe véve a fej lesz tést is.
 

10.4. A híd és át eresz ki ala kí tá sá nál figye lembe kell
ven ni a víz fo lyás ke ze lõ nek a szük sé ges til tó zá si, il let ve el -
zá rá si le he tõ ség re vo nat ko zó elõ írását.
 

10.5. Ha az ön tö zõ- vagy táp csa tor na ál lan dó víz bo rí tá -
sú, a mû tárgy nál hal rács el he lye zé sé nek le he tõ sé gét is biz -
to sí ta ni kell.
 

10.6. A csa tor na ke ze lõ jé nek elõ írása alap ján biz to sí ta -
ni kell, hogy a fenn tar tás nál al kal ma zan dó úszó fenn tar tó -
gép aka dály men te sen köz le ked hes sen.

11. Árvízvédelmi vonal keresztezése

11.1. Az ár víz vé del mi vo nal köz út tal, sa ját hasz ná la tú
út tal való, az elõ írt ko ro na szint alatt ke resz te zé sé nél biz to -
sí ta ni kell a véd vo nal tel jes ér té kû, az ár víz vé del mi biz ton -
sá got ki elé gí tõ el zá rá si le he tõ sé gét.

11.2. Ár víz vé del mi töl tés ki épí tett fel- és le já ró it és a
hoz zá ve ze tõ uta kat meg szün tet ni, il let ve ka pa ci tá su kat
csök ken te ni a víz ügyi ha tó ság és a fõ véd vo nal ke ze lõ je
ese ten kén ti elõ írásának be tar tá sá val sza bad.
 

11.3. Má sod- és har mad ren dû ár víz vé del mi töl té sen
ve ze tett út nál biz to sí ta ni kell an nak le he tõ sé gét, hogy az
át ere szek, a hi dak és egyéb nyí lá sok a víz fe lõ li ol da lon
leg alább két so ros be tét pal ló val, vagy be tét ge ren dá val el -
zár ha tók le gye nek.
 

11.4. Biz to sí ta ni kell, hogy a vé de ke zés nél és fenn tar -
tás nál al kal ma zott gép jár mû vek az út épí tés után is aka -
dály men te sen át köz le ked hes se nek.

12. Hullámtéri átvezetés

12.1. Hul lám té ren vas út, a tér szint bõl ki emel ke dõ út
csak az ár víz és a jég za var ta lan le vo nu lá sá nak biz to sí tá sa
mel lett he lyez he tõ el.

13. Víz és vízilétesítmény megközelítés

13.1. Vi zek part já val pár hu za mo san vas út, köz út a
part men ti fenn tar tá si sá von, il let ve ki sa já tí tá si ha tá ron kí -
vül ve zet he tõ.
 

13.2. Ma gas ve ze té sû csa tor na vagy duz zasz tott víz -
szin tû víz fo lyás töl té sé nek láb vo na lá tól – a töl tés fej lesz tés 
mér té két és a ta laj ré teg zõ dé sét is figye lembe
véve – 10 m-es vé dõ sá von be lül, il let ve a töl tés és a szi vár -
gó csa tor na kö zött vas út, köz út nem ve zet he tõ.
 

13.3. Ár víz vé del mi töl tés láb vo na lá tól, a töl tés fej lesz -
tés mér té két is figye lembe véve szá mí tott 10 m-es vé dõ sá -
von be lül vas utat, köz utat el he lyez ni nem sza bad.

Víz és vízilétesítmény keresztezése
és megközelítése függõpályával és szállítószalaggal

14. Keresztezés a térszín felett

14.1. A füg gõ pá lya és ma gas ve ze té sû szál lí tó sza lag
tar tó szer ke ze tét a vas úti és köz úti át hi da lá sok ra vo nat ko zó 
elõ írás sze rint kell ki ala kí ta ni. A med ret meg kell vé de ni a
víz áram lá sát za va ró mér té kû, és a víz mi nõ sé gét ron tó
anyag be ju tá sá tól.
 

14.2. Ál ló víz és par ti sáv ja, va la mint ár víz vé del mi vo -
nal fe lett füg gõ pá lya és szál lí tó sza lag a víz ügyi ha tó ság és
a ví zi lé te sít mény ke ze lõ je ese ten kén ti elõ írásainak be tar -
tá sá val ve zet he tõ.
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15. Keresztezés a térszín alatt

15.1. Ál ló ví zen és ár víz vé del mi vo na lon a tér szín alatt
szál lí tó sza lag nem ve zet he tõ át.
 

15.2. A te rep szín alatt el he lye zett víz el lá tá si, csa pa -
dék víz- és szenny víz el ve ze tõ nyo mó ve ze ték és gra vi tá ci -
ós zárt ve ze ték ke resz te zé sét a víz ügyi ha tó ság ese ten kén ti 
elõ írásainak be tar tá sá val és a ví zi lé te sít mény ke ze lõ jé nek
hoz zá já ru lá sá val le het ki vi te lez ni.

16. Megközelítés

16.1. Vi zek part já val pár hu za mo san füg gõ pá lya és
szál lí tó sza lag a part men ti sá von, il let ve fenn tar tá si sá von
kí vül kell ha lad jon.
 

16.2. Ma gas ve ze té sû csa tor na vagy duz zasz tott víz -
szin tû víz fo lyás töl té sé nek láb vo na lá tól – a töl tés fej lesz tés 
mér té két és a ta laj ré teg zõ dé sét is figye lembe
véve – 10 m-es sá von be lül tör té nõ, il let ve a töl tés és szi -
vár gó csa tor na kö zött pár hu za mo san ve ze tett füg gõ pá lya
vagy szál lí tó sza lag el he lye zé sét el kell ke rül ni.

Víz és vízilétesítmény keresztezése
és megközelítése távközlési vezetékkel

17. Keresztezés a térszín felett

17.1.1. Ha józ ha tó fo lyót és ha józ ha tó csa tor nát lég ve -
ze ték kel úgy sza bad ke resz tez ni, hogy a leg na gyobb ha jó -
zá si víz szint nél a ren de let ben meg adott ma gas ság meg le -
gyen a lég ve ze ték leg ked ve zõt le nebb hely ze té ben is.

17.1.2. Az át fe szí tés meg je lö lé sé re jel zõ táb lát a víz fo -
lyás sze rint az át fe szí tés alatt 300, fe let te 500 m-re kell el -
he lyez ni. A táb lát fény vissza ve rõ anyag gal kell be von ni.
A ha jó zá si ha tó ság elõ írásai sze rint egyes át fe szí tés jel zõ -
táb lá it meg kell vi lá gí ta ni.

17.1.3. A Duna nem zet kö zi ví zi út nak mi nõ sü lõ sza ka -
szát ke resz te zõ lég ve ze té ken ra dar je le ket vissza ve rõ be -
ren de zést kell el he lyez ni.
 

17.2. Ál ló víz és par ti sáv ja fe lett lég ve ze té ket a víz ügyi 
ha tó ság ese ten kén ti elõ írásai sze rint és a víz fe lü let ke ze lõ -
jé nek hoz zá já ru lá sá val sza bad el he lyez ni.
 

17.3. Ár víz vé del mi töl tést, a töl tés ko ro ná ja fe lett
8 m-es ma gas ság és a lég ve ze ték re elõ írt biz ton sá gi tá vol -
ság együt tes szám ba vé te lé vel sza bad ke resz tez ni.
 

17.4. A te rep szint alatt ve ze tett víz el lá tá si, csa pa dék -
víz- és szenny víz el ve ze tõ nyo mó ve ze ték tõl a tar tó osz lo -
po kat olyan tá vol ság ra kell el he lyez ni, hogy az osz lop

alap sík já tól p/4 szög alatt hú zott egye nes a ve ze ték nyi tott
mun ka ár kát ne metssze.

17.5. Víz el lá tá si, csa pa dék víz- és szenny víz el ve ze tõ
nyílt csa tor nát ke resz tez ni a víz ügyi ha tó ság ese ten kén ti
elõ írásainak be tar tá sá val és a ví zi lé te sít mény ke ze lõ jé nek
hoz zá já ru lá sá val sza bad.

18. Keresztezés a térszín alatt

18.1. Tó me der ben ká belt csak a víz ügyi ha tó ság – ha -
józ ha tó ta vak ese té ben a víz ügyi és ha jó zá si ha tó ság – ese -
ten kén ti elõ írásai sze rint és a víz fe lü let ke ze lõ jé nek hoz zá -
já ru lá sá val sza bad el he lyez ni. Vé dõ kö tél vagy lánc tó me -
der ben nem fek tet he tõ.
 

18.2. Ár víz vé del mi töl tést csak a mér ték adó ár víz szint, 
il let ve az ed dig elõ for dult leg na gyobb víz ál lás kö zül a ma -
ga sabb fe lett sza bad ká bel lel ke resz tez ni.
 

18.3. Hul lám té ren ká belt a tér szín alatt, a ká bel re elõ írt
ta ka rás be tar tá sá val sza bad fek tet ni, vagy a mér ték adó ár -
víz szint, il let ve az ed dig elõ for dult leg na gyobb víz ál lás
kö zül a ma ga sabb fe lett a lég ve ze té kek re vo nat ko zó elõ -
írás be tar tá sá val sza bad ve zet ni.
 

18.4. A hul lám té ren való át ve ze tést, ha egyéb mó don
nem jel zett, meg kell je löl ni.

18.5.1. A te rep szint alatt el he lye zett víz el lá tá si, csa pa -
dék víz- és szenny víz el ve ze tõ nyo mó ve ze ték és gra vi tá ci -
ós zárt ve ze ték ká bel lel, a ká bel re vo nat ko zó biz ton sá gi tá -
vol ság be tar tá sá val ke resz tez he tõ.

18.5.2. Ivó víz mi nõ sé gû vi zet szál lí tó ve ze ték ese tén a
be tar tan dó tá vol ság leg alább 0,6 m. A ve ze té ken a ke resz -
te zés he lyé tõl 2-2 m tá vol sá gon be lül csõ kö tés ne le gyen.

19. Megközelítés

19.1. Vi zek és mély ve ze té sû csa tor nák part já val pár hu -
za mo san táv köz lé si ve ze ték a part men ti sá von, il let ve
fenn tar tá si sá von kí vül kell ha lad jon.
 

19.2. Ma gas ve ze té sû csa tor na, duz zasz tott víz szint
víz fo lyás töl té sé nek láb vo na lá tól – a töl tés fej lesz tés mér -
té két és a ta laj ré teg zõ dé sét is figye lembe véve – 10 m-es
sá von be lül, il let ve a töl tés és a szi vár gó csa tor na kö zött
pár hu za mo san táv köz lé si ve ze ték nem ha lad hat.
 

19.3. Ár víz vé del mi töl té sek tes té ben, vagy a töl tés láb -
vo na lá tól, a töl tés fej lesz tés mér té két is figye lembe véve
szá mí tott 10 m-es vé dõ sá von be lül a töl tés sel pár hu za mo -
san ká belt fek tet ni, vagy e sáv fe lett lég ve ze té ket ve zet ni
ti los.
 

19.4. Víz ügyi üze mi táv köz lé si ká belt a töl tés test ben, a
töl tés sel pár hu za mo san, a mér ték adó ár víz szint fe lett, a
töl tés ko ro na alatt sza bad el he lyez ni, olyan kö zel a men tett
ol da li ko ro na él hez, amennyi re azt a fek te té si tech no ló gia
le he tõ vé te szi.
 

19.5. A ve ze ték nyom vo na lát je löl ni kell.
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Víz és vízilétesítmény keresztezése  és megközelítése
 gáz-, kõolaj- és kõ olaj ter mék szál lí tó

(el osz tó- és csat la ko zó) ve ze ték kel

20. Általános elõ írás

20.1. A gáz-, kõ olaj- és kõ olaj ter mék-szál lí tó ve ze té -
kek tar to zé kát ké pe zõ ká be lek re ér te lem sze rû en a 17–24.
pon tok ban meg ha tá ro zott elõ írásokat kell al kal maz ni.

21. Keresztezés a térszín felett

21.1. Ha józ ha tó fo lyó kat és ha józ ha tó csa tor ná kat és
kis fo lyó kat ke resz tez ni a táv köz lé si ve ze ték re, il let ve tar -
tó szer ke zet re vo nat ko zó elõ írások be tar tá sá val sza bad.

22. Keresztezés a térszín alatt

22.1. Ha józ ha tó fo lyó, ha józ ha tó csa tor na és ki sebb fo -
lyó med rét ke resz te zõ, a víz élõ vi lá gá ra vagy a ha jók ra ve -
szélyt je len tõ anya got szál lí tó csõ ve ze té ket úgy kell el he -
lyez ni, hogy szi vár gás, csõ sé rü lés szem pont já ból a csõ ve -
ze ték el len õriz he tõ és meg hi bá so dás ese tén a je len tõ sebb
kár oko zás ki zár ha tó le gyen.
 

22.2. El sõ ren dû ár víz vé del mi töl tést ke resz te zõ nyo -
mó ve ze ték be a töl tés mind két ol da lán, a vé dõ sá vo kon kí -
vül ár víz ide jén is biz ton sá go san ke zel he tõ el zá ró szer ke -
ze tet kell be épí te ni.
 

22.3. A hul lám tér alatt át ve ze tett, az el sõ ren dû ár víz vé -
del mi töl tést is ke resz te zõ nyo mó csõ ve ze té ket a töl tés
men tett ol da li vé dõ sáv ján kí vül el he lye zett, ár víz ide jén is
ke zel he tõ el zá ró szer ke zet tel kell meg épí te ni.
 

22.4. Víz el lá tá si, csa pa dék víz- és szenny víz el ve ze tõ
nyo mó ve ze té ket és zárt gra vi tá ci ós ve ze té ket a víz ügyi ha -
tó ság ese ten kén ti elõ írása sze rint és a ví zi lé te sít mény ke -
ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sá val sza bad ke resz tez ni.

23. Megközelítés

23.1. Ivó vi zet szál lí tó ve ze ték mel lett a füg gõ le ges
érin tõ sí kok tól véve víz szin tes 2-2 m-es sá von be lül, a ve -
ze ték fe lett a te rep szin tig, a ve ze ték alatt a ve ze ték tõl mér -
ve 1 m mély sé gig más ve ze ték nem ve zet he tõ. Egyéb vi zet
szál lí tó ve ze ték ese tén a víz ügyi ha tó ság és a ví zi lé te sít -
mény ke ze lõ je ese ten kén ti elõ írását kell be tar ta ni.

Víz és vízilétesítmény keresztezése
 és megközelítése erõsáramú kábellel és légvezetékkel

24. Általános elõ írás

24.1. A 17–19. pon tok ban meg ha tá ro zott, táv köz lé si
ve ze ték re vo nat ko zó elõ írásokat kell be tar ta ni.

24.2. Ár víz vé del mi töl tés fe lett át ve ze tett lég ve ze ték
fe szül ség men te sí té sét – az ár víz vé de ke zés igé nye sze -
rint – biz to sí ta ni kell.
 

24.3. Lég ve ze té ket nyílt ví zi ki kö tõk, ra ko dók, ve szé -
lyes anya got szál lí tó ha jók ré szé re ki je lölt le kö tõ he lyek fe -
lett át ve zet ni ti los.
 

24.4. 750 kV vagy an nál na gyobb fe szült sé gû lég ve ze -
ték ha józ ha tó fo lyó vagy ha józ ha tó csa tor na fe let ti át ve ze -
té sé nél a ha jó zá si ha tó ság ese ten kén ti elõ írásait is be kell
tar ta ni.

Víz és vízilétesítmény keresztezése
 és megközelítése távhõellátási vezetékkel

25. Általános elõ írás

25.1.1. A ke resz te zés nél és meg kö ze lí tés nél a gáz szál -
lí tó ve ze ték re vo nat ko zó elõ írásokat kell be tar ta ni.

25.1.2. Az elõ írt nyo más pró bát az üze mi nyo más
1,5-sze res ér té ké nek 0,1 MPa-lal nö velt nyo más sal kell
vég re haj ta ni.

Víz keresztezése és megközelítése vízilétesítménnyel

26. Vízellátási, csapadékvíz- és szennyvízelvezetõ
nyomócsõ

26.1. Szenny víz csõ vagy víz ki vé te li csõ me der ben levõ 
vége a ha jó zá si kis víz szint hez tar to zó, mér ték adó ha jó zá si
ûr szel vény alsó sík ja alatt 4,5 m-rel kell ma rad jon, figye -
lembe véve a fo lyó med ré nek ter mé sze tes, il let ve sza bá -
lyo zá si mû vek kel irá nyí tott fej lõ dé sét.

26.2.1. A ke resz te zõ ve ze té ken mû tár gyat, to ló zá rat
vagy egyéb sze rel vényt a par ti sá von, il let ve a fenn tar tá si
sá von el he lyez ni ti los. Nyo mó csö vet a te rep szint fe lett át -
ve zet ni a csõ ve ze ték re és tar tó szer ke ze té re, il let ve a hi -
dak ra vo nat ko zó elõ írásokat be tart va kell.

26.2.2. Vi zek part já val pár hu za mo san nyo mó csõ ve ze -
ték a par ti sá von, il let ve a fenn tar tá si sá von kí vül kell ha -
lad jon.
 

26.3. Ki sebb fo lyót a tér szín fe lett nyo mó csõ vel ke -
resz tez ni a hi dak ra vo nat ko zó elõ írások be tar tá sá val sza -
bad.
 

26.4. Ki sebb fo lyó val pár hu za mo san a part men ti sá -
von, il let ve a fenn tar tá si sá von be lül nyo mó csö vet ti los
fek tet ni.
 

26.5. Ta vat nyo mó csõ vel ke resz tez ni és meg kö ze lí te ni
a víz ügyi ha tó ság ese ten kén ti elõ írásainak be tar tá sá val és
a tó ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sá val sza bad.
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27. Gravitációs csatorna és zárt vezeték

27.1. Kis víz fo lyá son gra vi tá ci ós csa tor na át ve ze té sét
buj ta tó val, csa tor na híd dal, csõ híd dal úgy kell ki ala kí ta ni,
hogy a vi zek egy más sal ne ke ve red hes se nek, ki vé ve azt az
ese tet, ami kor víz át ve ze tés, il let ve le ürí tés cél já ra kü lön
be ren de zés lé te sül.
 

27.2. A ke resz te zés nél biz to sí ta ni kell, hogy bel te rü le -
ten 1%-os, kül te rü le ten a gaz da sá gos sá gi szem pon tok
mér le ge lé sé vel meg ha tá ro zott 1–3%-os va ló szí nû sé gû ár -
ví zi víz ho za mot át ve ze tõ ned ve sí tett ke reszt szel vény a je -
len le gi és a víz fo lyás ren de zés utá ni ál la pot ban egy aránt
sza ba don ma rad jon. 10%-ot meg nem ha la dó szel vény -
csök ke nés meg en ged he tõ, ha az ká ros se bes ség nö ve ke dést 
nem okoz.
 

27.3. A búj ta tó me der alatt át ve ze tett csö ve a me der fe -
nék alatt – figye lembe véve a fo lya mat ban levõ és ter ve zett 
me der ren de zé si mun ká kat – leg alább 1,0 m-rel mé lyeb ben 
kell le gyen.
 

27.4. Csa tor na híd és csõ híd alsó élé nek ki ala kí tá sá nál a 
hi dak ra vo nat ko zó elõ írásokat kell be tar ta ni.

27.5.1. Hul lám té ren ön tö zõ-, táp- és bel víz csa tor nát,
va la mint csa pa dék víz-el ve ze tõ nyílt csa tor nát át ve zet ni a
víz ügyi ha tó ság ese ten kén ti elõ írásai sze rint sza bad.

27.5.2. Hul lám té ren víz el lá tá si és szenny víz el ve ze tõ
gra vi tá ci ós nyílt csa tor na nem ve zet he tõ át.

27.5.3. Víz zá ró ve ze ték a te rep szint alatt át ve zet he tõ.

Vízilétesítmény keresztezése és megközelítése
vízilétesítménnyel

28. Öntözõ-, táp- és belvízcsatorna

28.1.1. A csa tor nák egy más sal való ke resz te zé sét úgy
kell ki ala kí ta ni, hogy a vi zek egy más sal ne ke ve red hes se -
nek, ki vé ve azt az ese tet, ami kor víz át ve ze tés, il let ve le ürí -
tés cél já ra kü lön be ren de zés lé te sül.

28.1.2. Bel víz csa tor nát ke resz te zõ mû tárgy, a mér ték -
adó bel víz ho zam át ve ze té sé nél, leg fel jebb 4 cm-es duz -
zasz tást okoz hat.

28.1.3. Ön tö zõ és táp csa tor nák nál a meg en ged he tõ
duz zasz tás mér té két ese ten ként vizs gál ni kell.
 

28.2. A me der alatt át ve ze tett csõ a me der fe nék
alatt – figye lembe véve a fo lya mat ban levõ és ter ve zett
me der bõ ví té si mun ká kat is – leg alább 1,0 m-rel mé lyeb -
ben kell le gyen. Ez a tá vol ság me der bur ko lat tal el lá tott ke -
resz te zés ese tén a me der ke ze lõ jé nek ese ti elõ írása sze rint
ki sebb is le het.
 

28.3. A csa tor nát át hi da ló szer ke zet alsó éle bel víz csa -
tor nán, va la mint ön tö zõ- és táp csa tor nán a ke resz te zett
sza kasz ra jel lem zõ par tél, il let ve töl tés ko ro na fe lett 0,5
m-rel ma ga sab ban kell le gyen, ma gas ve ze té sû ön tö zõ- és

táp csa tor na ko ro na szint jé nél ala cso nyab ban ne le gyen,
min den eset ben figye lembe véve a fej lesz tést is.
 

28.4. A ke resz te zés nél ese ten ként vizs gál ni kell és
meg ol da ni mind két csa tor nán a fenn tar tó gép moz gá sá nak
biz to sí tá sát.
 

28.5. Az ön tö zõ-, táp- és bel víz csa tor nák egy más mel -
lett a fenn tar tá si igé nye ket, va la mint – a szi vár gá si szem -
pont ból is vizs gált – ál lé kony sá gi fel té te le ket ki elé gí tõ tá -
vol ság ban ve zet he tõk.
 

28.6. Víz el lá tá si, csa pa dék víz- és szenny víz el ve ze tõ
nyo mó ve ze ték kel és gra vi tá ci ós zárt ve ze ték kel a tér szint
alatt való ke resz te zés nél és meg kö ze lí té sé nél a 26–27.
pon tok elõ írásai ér te lem sze rû en al kal ma zan dók.

29. Árvízvédelmi vonal

29.1. Az ár víz vé del mi töl tést és fa lat ke resz te zõ-, ön tö -
zõ-, táp- és bel víz csa tor nák víz el lá tá si, csa pa dék víz- és
szenny víz el ve ze tõ ve ze té kek mû tár gyá nak alak ját, il let ve
hosszát a szi vár gá si vi szo nyok, és töl tés fej lesz tés szel -
vény mé re te i nek figye lembe véte lével kell meg ha tá roz ni.
 

29.2. El sõ ren dû ár víz vé del mi töl tés be épí tett, víz át ve -
ze té sé re al kal mas mû tár gyon a töl tés men tett- és víz ol da -
lán el zá ró szer ke ze tet kell be épí te ni. Má sod- és har mad ren -
dû ár víz vé del mi töl tés ese tén biz to sí ta ni kell, hogy az át -
ere szek, hi dak, egyéb nyí lá sok a víz fe lõ li ol da lon, leg -
alább két so ros be tét pal ló val, vagy be tét ge ren dá val el zár -
ha tók le gye nek.
 

29.3. Az ár víz vé del mi mûbe épí tett csõ zsi lip leg ki sebb
bel sõ szel vény mé re te 0,8 m le het.

29.4.1. El sõ ren dû ár víz vé del mi töl tés be épí tett gra vi tá -
ci ós csõ zsi li pet mind két vé gén ket tõs el zá ró szer ke zet tel
kell el lát ni. A má so dik el zá rás be tét pal lók kal is meg old ha -
tó.

29.4.2. A men tett ol da lon a má so dik el zá rást ele gen dõ
az üze mi vi szo nyok nak meg fele lõen ki épí te ni, a töb bi el -
zá rást és a csö vet a mér ték adó ár víz szint elõ írt ma gas sá gi
biz ton ság gal nö velt ma gas sá gát ala pul véve kell mé re tez -
ni.

29.4.3. A hul lám té ri ol da lon az el zá rá so kat úgy kell ki -
ala kí ta ni, hogy a leg na gyobb ár víz nél is biz ton sá go san ke -
zel he tõk le gye nek.
 

29.5. El sõ ren dû ár víz vé del mi töl tés be épí tett szi vattyú -
te lep nyo mó csö vé ül is szol gá ló csõ zsi li pet mind két vé gén, 
ár víz ide jén is biz ton sá go san mû köd tet he tõ, a mér ték adó
ár víz szint elõ írt ma gas sá gi biz ton ság gal nö velt ma gas sá -
gát ala pul véve mé re te zett, ket tõs el zá rás sal kell meg épí te -
ni. A má so dik el zá rás be tét pal lók kal is meg old ha tó.
 

29.6. El sõ ren dû ár víz vé del mi töl tés be épí tett táb lás zsi -
lip és ár víz ka pu üze mi el zá rá sán kí vül, a mind két ol da li
ide ig le nes el zá rást is a mér ték adó ár víz szint elõ írt ma gas -
sá gi biz ton ság gal nö velt ma gas sá gi ala pul vé te lé vel kell
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mé re tez ni. Mind há rom el zá rás ke ze lé sét a leg ma ga sabb
ár víz szint nél is biz to sí ta ni kell.

29.7.1. Ár ví zi me der alat ti, az ár víz vé del mi töl tést is
ke resz te zõ búj ta tót mind két vé gén a mér ték adó ár víz, il let -
ve az ed dig elõ for dult leg na gyobb víz ál lás kö zül a ma ga -
sabb el len védõ ket tõs el zá ró szer ke zet tel kell el lát ni.

29.7.2. A má so dik el zá rás be tét pal lók kal is meg old ha -
tó. Biz to sí ta ni kell a víz zá rás tel jes sé gét és vizs gál ha tó sá -
gát. A me der alat ti rész fel sõ szint jét a meg le võ, il let ve a
fej lesz tés so rán ter ve zett me der fe nék alatt leg alább 1 m
mé lyen kell ki ala kí ta ni.

29.7.3. A búj ta tó kör nye ze té ben me der biz to sí tást kell
lé te sí te ni.

29.8.1. Szi vattyú te lep nyo mó csö vét le he tõ leg, szi vor -
nyát min den eset ben a mér ték adó ár víz szint, il let ve az ed -
dig elõ for dult leg na gyobb víz ál lás kö zül a ma ga sabb fe lett 
kell az ár víz vé del mi töl té sen át ve zet ni és a töl tés mind két
ol da lán, ár víz kor is biz ton sá go san ke zel he tõ el zá ró szer ke -
zet tel kell el lát ni.

29.8.2. Szi vattyú te lep nyo mó csö ve ese té ben a men tett
ol da li el zá rás a szi vattyú te le pen levõ to ló zár ral vagy más
mû köd tet he tõ szer ke zet tel is meg old ha tó.

29.8.3. Szi vattyú te lep mély ve ze té sû acél nyo mó csö vét
vas be ton vé dõ kö pennyel kell kö rül ven ni.

29.8.4. Szi vattyú te lep ár víz vé del mi töl tés be he lye zett
nyo mó csö vét szi ge te lés és vissza ta ka rás elõtt, a ke resz te -
zés tel jes hosszá ban, az üze mi nyo más 1,5-sze res ér té ké -
nek 0,1 MPa-lal nö velt, nyo más sal pró ba nyo más nak kell
alá vet ni.
 

29.9. Szi vattyú te lep al épít mé nye ár víz vé del mi töl tést a 
men tett ol da lon, a töl tés fej lesz té si szel vé nyé nek ala pul vé -
te lé vel meg ha tá ro zott láb vo na lá nál job ban nem kö ze lít het
meg. A mély ve ze té sû nyo mó csõ vagy az erre hasz nált csõ -
zsi lip hul lám tér fe lõ li el zá ró ak ná ja a hul lám té ri ré zsû – a
fej lesz té si szel vény ala pul vé te lé vel meg ha tá ro zott – fo lyó
fe lõ li, leg fel jebb fele rész ben épít he tõ.
 

29.10. A szi vattyú te lep hez csat la ko zó csa tor nát a szi -
vár gá si vi szo nyok tól füg gõ bur ko lat tal kell el lát ni.
 

29.11. A hul lám tér alatt át ve ze tett, az el sõ ren dû ár víz -
vé del mi töl tést is ke resz te zõ nyo mó ve ze té ket, a töl tés
men tett ol da li vé dõ sáv ján kí vül el he lye zett, ár víz ide jén is
ke zel he tõ el zá ró szer ke zet tel kell meg épí te ni.
 

29.12. Ár víz vé del mi töl tés be he lye zett nyo mó csö vet a
pró ba nyo más nyál az üze mi nyo más 1,5 sze res ér té ké nek
0,1 MPa-lal nö velt ér té ké vel kell el len õriz ni.

29.13.1. A szi vor nya ak ná ját a hul lám té ren el sza bad
he lyez ni az ár víz vé del mi töl tés vé dõ sáv ján be lül, a men -
tett ol da lon az ár víz vé del mi töl tés vé dõ sáv ján kí vül kell
el he lyez ni.

29.13.2. A szi vor nyá hoz csat la ko zó csa tor nát a szi vár -
gá si vi szo nyok tól füg gõ bur ko lat tal kell el lát ni.

30. Vízellátási, csapadékvíz- és szennyvízelvezetõ
nyomóvezeték és gravitációs vezeték

30.1. A nyo mó ve ze té kek egy más sal való ke resz te zé sé -
nél leg fe lül az ivó vi zet szál lí tó ve ze té ket, leg alul a szenny -
vi zet szál lí tó ve ze té ket kell ve zet ni. Ivó vi zet szál lí tó nyo -
mó ve ze ték alatt 1,0 m-es vé dõ tá vol sá got kell be tar ta ni.

 
30.2. Gra vi tá ci ós csa pa dék víz- és szenny víz el ve ze tõ

csõ ve ze ték és ivó vi zet szál lí tó nyo mó ve ze ték ke resz te zõ -
dé sé nél, ha a csa tor na ve ze ték ma ga sab ban fek szik, mint a
nyo mó ve ze ték, a csa tor na ve ze té ket a ke resz te zé si pont tól
szá mí tott 2-2 m hosszú sá gú víz zá ró vé dõ csõ ben vagy fe -
dett vas be ton vá lyú ban kell el he lyez ni, és ál lé kony sá gát a
köz úti ter he lés mér té ké nek meg fele lõen biz to sí ta ni kell.

 
30.3. Ha a csõ ve ze ték mé lyeb ben fek szik mint a nyo -

mó ve ze ték és

a) a két ve ze ték kö zöt ti szint kü lönb ség 0,5 m-nél ki -
sebb, a nyo mó ve ze té ket úgy kell meg épí te ni, hogy a ke -
resz te zõ dé si pont mind két irány ban mért 2-2 m, össze sen
te hát 4 m hosszú sá gon be lül a nyo mó ve ze té ken csõ kö tés
ne le gyen, a csõ ve ze té ket pe dig a ke resz te zé si pont tól
mind két irány ban még 1-1 m , össze sen te hát 2 m hossz -
ban, leg alább 10 cm vas tag pör ge tett vas be ton csõ ese té -
ben csõ kö tést lé te sí te ni ti los,

b) a két ve ze ték kö zött a szint kü lönb ség 0,5–1 m kö zött 
van, a csõ ve ze té ket kell a ke resz te zé si pont tól mind két
irány ban 1–1 m, össze sen 2 m hossz ban, leg alább 10 cm
vas tag be ton bur ko lat tal el lát ni, il let ve e sza ka szon pör ge -
tett vas be ton csõ ese té ben csõ kö tést lé te sí te ni ti los.

 
30.4. A nyo mó ve ze ték és gra vi tá ci ós csõ ve ze ték egy -

mást – az ivó vi zet szál lí tó ve ze ték re elõ írt vé dõ tá vol ság
be tar tá sá val – az ál lé kony sá gu kat biz to sí tó, ese ten ként
meg ha tá ro zott tá vol ság ra kö ze lít he tik meg.

 
30.5. Ivó vi zet vagy ivó víz mi nõ sé gû vi zet szál lí tó nyo -

mó ve ze ték és egyéb ve ze ték kö zött – a füg gõ le ges érin tõ -
sí kok kö zött mér ve – a kö vet ke zõ tá vol sá go kat kell tar ta ni:

a) ha az ivó vi zet szál lí tó nyo mó ve ze ték ha lad mé lyeb -
ben 1,0 m,

b) ha az ivó vi zet szál lí tó nyo mó ve ze ték ma ga sab ban
ha lad, de a ta laj víz ben vagy köz vet len kö ze lé ben van ak -
kor 1,0 m-t, és ha két ve ze ték ten gely tá vol sá ga 2,0 m-nél
ki sebb a nyo mó ve ze ték ál lé kony sá gát biz to sí ta ni kell,

c) ha az ivó vi zet szál lí tó nyo mó ve ze ték szá raz ta laj ban, 
ma ga sab ban ha lad, 0,5 m-t és a nyo mó ve ze ték ál lé kony sá -
gát biz to sí ta ni kell.

 
30.6. Szá raz ta laj ban ve ze tett ivó vi zet szál lí tó nyo mó -

ve ze ték ese tén, ha az elõ írt tá vol sá gok be tar tá sa va la mi -
lyen ok  miatt nem le het sé ges, a tá vol ság csök kent he tõ, de
az egyéb ve ze té ket az érin tett sza ka szon víz zá ró an kell
meg épí te ni.
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A Kormány
380/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a hitelintézetek értékpapírosítási tõkekövetelményérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va, a hi tel in té ze -
tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi
CXII. tör vény 235.  §-a (1) be kez dé sé nek g), h), i), j) és
k) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján az aláb bi a kat
ren de li el:

I. Fejezet

BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi
vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény (a továb -
biak ban: Hpt.) sze rin ti hi tel in té zet re, és a hi tel in té zet tel
egyen ér té kû pru den ci á lis sza bá lyo zás nak meg fe le lõ pénz -
ügyi vál lal ko zás ra (a továb biak ban együtt: hi tel in té zet re)
ter jed ki.

(2) A hi te le zé si koc ká zat ra vo nat ko zó tõ ke kö ve tel mény 
meg ha tá ro zá sa so rán az e ren de let ben nem sza bá lyo zott
kér dé sek ben a hi te le zé si koc ká zat ke ze lé sé rõl és tõ ke kö -
ve tel mé nyé rõl  szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Hkr.) ren del ke zé sei az irány adó ak.

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. esz köz fe de zet mel let ti ér ték pa pír-ki bo csá tás (a to -

váb biak ban: ABCP prog ram): olyan ér ték pa pí ro sí tá si
prog ram, amely nek ke re té ben ki bo csá tott ér ték pa pí rok
könyv sze rin ti ér té ké nek leg alább 75%-a ke res ke del mi ér -
ték pa pír;

2. ér ték pa pí ro sí tás: olyan ügy let, amely nek ke re té ben
a) egy ki tett ség vagy a ki tett sé gek hal ma zá nak (po ol já -

nak) hi te le zé si koc ká za ta több ügy let rész-so ro zat ba ke rül
be so ro lás ra,

b) az ügy let tel kap cso la tos ki fi ze té sek az ér ték pa pí ro sí -
tott ki tett ség, il let ve a ki tett sé gek hal ma zá nak (po ol já nak)
tel je sí té se függ vé nyé ben ala kul nak, és

c) az ügy let rész-so ro za tok egy más hoz vi szo nyí tott alá -
ren delt sé ge ha tá roz za meg az ügy let fu tam ide je alatt a
vesz te sé gek el osz lá sát;

3. ér ték pa pí ro sí tá si fel ár: az ér ték pa pí ro sí tás hoz kap -
cso ló dó min den költ ség be sze dé sé bõl be fo lyó összeg és
más, az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek kel kap cso la tos be vé -
tel, csök kent ve az el szá molt rá for dí tá sok kal;

4. ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció: az ér ték pa pí ro sí tá si ügy -
let ben vál lalt hi te le zé si koc ká za ti ki tett ség;

5. ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ (ori gi na tor): olyan
vál lal ko zás, amely

a) sa ját maga vagy kap csolt vál lal ko zá sán ke resz tül –
köz vet le nül vagy köz vet ve – ré sze se volt az ér ték pa pí ro sí -
tás alap já ul szol gá ló ki tett sé get lét re ho zó azon ere de ti
meg ál la po dás nak, amely ben rög zí tet ték az adós (po ten ci á -
lis adós) fi ze té si kö te le zett sé gét (po ten ci á lis fi ze té si kö te -
le zett sé gét), vagy

b) meg vá sá rol ja egy har ma dik fél ki tett sé ge it, majd ér -
ték pa pí ro sít ja azo kat;

6. ha gyo má nyos ér ték pa pí ro sí tás: olyan – va ló di át ru -
há zá son ala pu ló – ér ték pa pí ro sí tás, amely nek ke re té ben

a) az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ a ki tett sé ge it kü -
lön le ges célú gaz da sá gi egy ség re ru ház za át, és

b) a kü lön le ges célú gaz da sá gi egy ség ál tal ki bo csá tott
ér ték pa pí rok az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ szá má ra
nem je len te nek fi ze té si kö te le zett sé get;

7. hi tel mi nõ ség ja ví tás: olyan szer zõ dés, amely ja vít ja
egy ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció hi tel mi nõ sé gét, ide ért ve azt a 
hi tel mi nõ ség ja ví tást is, ame lyet a hát rább so rolt ügy let -
rész-so ro za to kon és más hi tel koc ká za ti fe de ze tek nyúj tá -
sán ke resz tül ér nek el;

8. ke res ke del mi ér ték pa pír: vál lal ko zás ál tal, rö vid le -
já ra tú kö te le zett ség fi nan szí ro zá sa ér de ké ben for ga lom ba
ho zott, rö vid – leg fel jebb 270 na pos – le já ra tú, hi tel vi -
szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír;

9. KIRB: azon koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték
8%-a, ame lyet a hi te le zé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek 
bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód sze re alap ján az ér ték pa pí -
ro sí tott ki tett sé gek re úgy szá mí ta ná nak ki, hogy azok nem
len né nek ér ték pa pí ro sít va, va la mint az e ki tett sé gek hez
tar to zó, a bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szer sze rint ki szá -
mí tott vár ha tó vesz te sé gek össze ge;

10. kü lön le ges célú gaz da sá gi egy ség (KCGE): hi tel in -
té zet nek vagy be fek te té si vál lal ko zás nak nem mi nõ sü lõ,
egy vagy több ér ték pa pí ro sí tá si ügy let vég re haj tá sá ra lét -
re ho zott olyan jogi sze mé lyi sé gû gaz da sá gi tár sa ság vagy
egyéb jogi sze mély, amely nek te vé keny sé ge ki zá ró lag az
ér ték pa pí ro sí tá si ügy let vég re haj tá sá ra kor lá to zó dik, és
amely nek for rá sai kö zött az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé -
nye zõ kö te le zett sé gei el kü lö nül nek e jogi sze mé lyi sé gû
gaz da sá gi tár sa ság vagy egyéb jogi sze mély kö te le zett sé -
ge i tõl, és az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let hez kap cso ló dó tu laj -
do no si vagy ren del ke zé si jo gok gya kor ló ja jo ga it kor lát la -
nul meg ter hel he ti vagy elcserélheti;

11. le já rat elõt ti vissza fi ze tést biz to sí tó ren del ke zés
(ru lí ro zó meg ál la po dás ból szár ma zó ki tett ség vo nat ko zá -
sá ban): olyan ren del ke zés a szer zõ dés ben, amely meg ha -
tá ro zott ese mé nyek be kö vet kez te kor le he tõ vé te szi a be -
fek te tõ nek járó össze gek vissza fi ze té sét a ki bo csá tott ér -
ték pa pí rok ere de ti leg meg ha tá ro zott le já ra ta elõtt;

12. lik vi di tá si hi tel ke ret: olyan szer zõ dé ses meg ál la po -
dás sal lét re jö võ ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció, amely nek cél ja,
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hogy a be fek te tõk szá má ra biz to sít sa a szer zõ dés ben rög -
zí tett idõ pont ban tör té nõ pénz áram lást;

13. ma ra dék po zí ci ó ra vo nat ko zó vissza vá sár lá si jog:
az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ olyan szer zõ dé ses vé -
te li op ci ó ja, amely le he tõ vé te szi az ér ték pa pí ro sí tás so rán
ki bo csá tott ér ték pa pí rok vissza vá sár lá sát vagy az ér ték pa -
pí ro sí tá si po zí ció meg szün te té sét az ala pul szol gá ló ki tett -
sé gek egé szé nek vissza fi ze té se elõtt, ha a fenn ál ló ki tett sé -
gek egy meg ha tá ro zott ér ték alá csök ken nek;

14. mi nõ sí tett po zí ció: el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ
szer ve zet hi tel mi nõ sí té sé vel ren del ke zõ ér ték pa pí ro sí tá si
po zí ció;

15. nem mi nõ sí tett po zí ció: el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí -
tõ szer ve zet hi tel mi nõ sí té sé vel nem ren del ke zõ ér ték pa pí -
ro sí tá si po zí ció;

16. ru lí ro zó meg ál la po dás ból szár ma zó ki tett ség:
olyan ki tett ség, amely nél az ügy fe lek tar to zá sá nak egyen -
le gei az ügy fe lek köl csön fel vé te li és vissza fi ze té si dön té -
se i nek meg fele lõen a meg ál la pí tott ér ték ha tá ron be lül in -
ga doz hat nak;

17. szin te ti kus ér ték pa pí ro sí tás: olyan ér ték pa pí ro sí -
tás, amely nél az ügy let rész-so ro zat ba so ro lás elõ re nem
ren del ke zés re bo csá tott hi tel koc ká za ti fe de zet al kal ma zá -
sá val (hi tel de ri va tí vák kal vagy ga ran ci ák kal) va ló sul meg, 
és a ki tett sé gek az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ szám -
vi te li mér le gé ben ma rad nak;

18. szpon zor: ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ nek nem
mi nõ sü lõ hi tel in té zet, amely ABCP prog ra mot vagy más
ér ték pa pí ro sí tá si konst ruk ci ót hoz lét re és mû köd tet,
amely har ma dik fél ki tett sé ge it vá sá rol ja meg;

19. ügy let rész-so ro zat (tran che): az ér ték pa pí ro sí tá si
ügy let alap já ul szol gá ló egy vagy több ki tett ség hi te le zé si
koc ká za tá nak szer zõ dés ben rög zí tett, el kü lö nü lõ ré sze,
ahol e rész egy po zí ci ó já hoz na gyobb vagy ki sebb hi te le -
zé si koc ká zat kap cso ló dik, mint az ügy let más ré szé nek
ugyan ilyen mé re tû po zí ci ó já hoz tar to zó hi te le zé si koc ká -
za ta, fi gyel men kí vül hagy va a har ma dik fél ál tal az adott
ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó val ren del ke zõ nek nyúj tott hi tel -
koc ká za ti fe de ze te ket.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül, az e
ren de let ben hasz nált fo gal mak meg ha tá ro zá sát a Hpt.
2. szá mú mel lék le te, va la mint a Hkr. tar tal maz za.

3.  §

(1) Ha az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet -
tõl az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé ge i hez tar to zó je len tõs – az
ér ték pa pí ro sí tás alap já ul szol gá ló ki tett ség ér té ké nek
75%-át meg ha la dó – hi te le zé si koc ká zat ke rül át ru há zás ra, 
ak kor

a) ha gyo má nyos ér ték pa pí ro sí tás ese tén nem kell
figye lembe ven nie a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték
és vár ha tó vesz te ség ér ték szá mí tá sa so rán azo kat a ki tett -
sé ge ket, ame lye ket ér ték pa pí ro sí tott, és

b) szin te ti kus ér ték pa pí ro sí tás ese tén az ér ték pa pí ro sí -
tott ki tett sé gek koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té két és
vár ha tó vesz te ség ér té két az e ren de let ben meg ha tá ro zot -
tak sze rint szá mít ja ki.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sa kor az ér ték pa pí ro sí tást 
kez de mé nye zõ hi tel in té zet nek az ér ték pa pí ro sí tás ba be -
von ha tó po zí ci ók ra kell koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér -
té ket szá mí ta nia.

(3) Ha az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet
nem ru ház át az (1) be kez dés sze rin ti je len tõs hi te le zé si
koc ká za tot, ak kor az érin tett ér ték pa pí ro sí tás ban sze rep lõ
po zí ci ó i ra koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ket nem kell
szá mí ta nia az zal, hogy a po zí ci ók alap já ul szol gá ló ki tett -
sé ge ket úgy kell ke zel ni, hogy azok nin cse nek ér ték pa pí -
ro sít va.

4.  §

(1) Ha az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let ben kü lön bö zõ ügy let -
rész-so ro za tok kal szem be ni ki tett ség ta lál ha tó, ak kor min -
den egyes ügy let rész-so ro zat tal szem be ni ki tett sé get kü -
lön ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó ként kell ke zel ni.

(2) Ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó nak te kin ten dõ az olyan ér -
ték pa pí ro sí tá si ügy let bõl ere dõ ki tett ség is, amely szár -
maz ta tott ka mat láb szer zõ dés bõl vagy de vi za ügy let bõl
ered.

(3) Ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció ese tén a hi tel koc ká za ti fe -
de ze tet nyúj tót úgy kell ke zel ni, hogy az ér ték pa pí ro sí tá si
po zí ci ó val õ ren del ke zik. Ha az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció
el is mert hi tel koc ká za ti fe de zet, ak kor a po zí ci ó ra a Hpt.
76/E–76/F.  §-a al kal maz ha tó.

5.  §

(1) Az ér ték pa pí ro sí tott ki tett ség koc ká zat tal sú lyo zott
ki tett ség ér té két a 3.  § sze rint szá mí tó, ér ték pa pí ro sí tást
kez de mé nye zõ és szpon zor hi tel in té zet a szer zõ dés ben
rög zí tett kö te le zett sé ge it meg ha la dó an nem ad hat tá mo ga -
tást az ér ték pa pí ro sí tás hoz az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó val
ren del ke zõ (be fek te tõ) po ten ci á lis vagy tény le ges vesz te -
sé ge i nek csök ken té se ér de ké ben.

(2) Ha az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ vagy a szpon -
zor hi tel in té zet nem fe lel meg az (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott fel té te lek nek, ak kor

a) va la mennyi ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gé re leg alább
annyi tõ ké vel kell ren del kez nie, mint amennyit ér ték pa pí -
ro sí tás alap já ul szol gá ló ki tett ség re kell szá mí ta ni, és

b) nyil vá nos ság ra kell hoz nia a szer zõ dé sen kí vü li tá -
mo ga tás té nyét, va la mint en nek tõ ké re gya ko rolt ha tá sát.
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II. Fejezet

JELENTÕS HITELKOCKÁZAT ÁTRUHÁZÁSÁNAK
ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ
MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

Hagyományos értékpapírosítás

6.  §

(1) Ha gyo má nyos ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi -
tel in té zet nek az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé ge i re nem kell
meg ha tá roz nia a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té két és
a vár ha tó vesz te ség ér té két, ha az ér ték pa pí ro sí tott ki tett -
sé gek hez tar to zó je len tõs – az ér ték pa pí ro sí tás alap já ul
szol gá ló ki tett ség ér té ké nek 75%-át meg ha la dó – hi te le zé -
si koc ká za tot har ma dik fél re ru ház ta át, és az át ru há zás tel -
je sí ti az aláb bi kö ve tel mé nye ket:

a) az ér ték pa pí ro sí tás do ku men tá ci ó ja meg fe lel az ügy -
let gaz da sá gi tar tal má nak,

b) az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek jo gi lag el kü lö nül nek
az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet tõl és hi te -
le zõ i tõl (ide ért ve a csõd- és a fel szá mo lá si el já rást is) és ezt 
jogi szak vé le mény is alá tá maszt ja,

c) az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet nek
sem köz vet len, sem köz ve tett el len õr zé se nincs az ér ték pa -
pí ro sí tá si ügy let alap já ul szol gá ló, át ru há zott ki tett sé gek
fe lett, ide nem ért ve az adós ság szol gá lat tal kap cso la tos be -
sze dé si jo go kat vagy kö te le zett sé ge ket,

d) a ma ra dék po zí ci ó ra vo nat ko zó vissza vá sár lá si jog
ki kö té se ese tén an nak gya kor lá sá ról az ér ték pa pí ro sí tást
kez de mé nye zõ hi tel in té zet sa ját mér le ge lé si jog kö ré ben
dönt het,

e) a ma ra dék po zí ci ó ra vo nat ko zó vissza vá sár lá si jog
ki zá ró lag ak kor gya ko rol ha tó, ha az ér ték pa pí ro sí tott ki -
tett sé gek ere de ti ér té ké nek leg fel jebb 10%-ára kell már
csak fi ze tést tel je sí te ni,

f) a ma ra dék po zí ci ó ra vo nat ko zó vissza vá sár lá si jog
nem te he ti le he tõ vé vesz te sé gek hi tel mi nõ ség ja ví tá si po -
zí ci ók ra vagy a be fek te tõk ál tal tar tott más po zí ci ók ra tör -
té nõ al lo ká lá sá nak el ke rü lé sét, és nem cél ja a hi tel mi nõ ség 
ja ví tá sa, és

g) az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let re vo nat ko zó do ku men tá -
ció nem tar tal maz olyan ren del ke zést, amely

ga) a le já rat elõt ti vissza fi ze tés ese tét ki vé ve az ér ték -
pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet tõl meg kö ve te li az
ér ték pa pí ro sí tás po zí ci ó já nak ja ví tá sát, ide ért ve az ala pul
szol gá ló ki tett sé gek meg vál toz ta tá sát vagy a be fek te tõk
ré szé re tör té nõ fi ze ten dõ ho zam nö ve lé sét az ér ték pa pí ro -
sí tott ki tett sé gek hi tel mi nõ sé gé nek rom lá sa ese tén, vagy

gb) az ér ték pa pí ro sí tás hoz kap cso ló dó po zí ci ók bir to -
ko sai (be fek te tõk) ré szé re fi ze ten dõ ho za mot az ala pul
szol gá ló ki tett sé gek hal ma zá nak (po ol já nak) hi tel mi nõ sé -
gé ben be kö vet ke zett rom lás ese tén nö ve li.

(2) Az (1) be kez dés c) pont já nak al kal ma zá sá ban el len -
õr zés nek mi nõ sül, ha a kez de mé nye zõ hi tel in té zet:

a) az át ru há zott ki tett sé ge ket nye re ség re a li zá lá sa ér de -
ké ben a kü lön le ges célú gaz da sá gi egy ség tõl vissza vá sá -
rol hat ja, vagy

b) kö te les vissza ven ni az át ru há zott koc ká za tot.

Szintetikus értékpapírosítás

7.  §

Szin te ti kus ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet 
az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé ge i hez tar to zó koc ká zat tal sú -
lyo zott ki tett ség ér té ket és vár ha tó vesz te ség ér té ket az
8–10.  § sze rint szá mít hat ja ki, ha je len tõs – az ér ték pa pí ro -
sí tás alap já ul szol gá ló ki tett ség ér té ké nek 75%-át meg ha -
la dó – hi te le zé si koc ká za tot ru ház át har ma dik fél re hi tel -
koc ká za ti fe de zet al kal ma zá sa mel lett, és az át ru há zás tel -
je sí ti az aláb bi kö ve tel mé nye ket:

a) az ér ték pa pí ro sí tás do ku men tá ci ó ja meg fe lel az ügy -
let gaz da sá gi tar tal má nak,

b) a hi te le zé si koc ká zat át ru há zá sát biz to sí tó hi tel koc -
ká za ti fe de zet meg fe lel a Hpt.-ben, ille tõ leg Hkr.-ben rög -
zí tett el is mer he tõ sé gi fel té te lek nek az zal, hogy a hi tel koc -
ká za ti fe de zet nyúj tó ja nem le het kü lön le ges célú gaz da sá -
gi egy ség,

c) a hi te le zé si koc ká zat át ru há zá si szer zõ dés nem tar -
tal maz olyan fel té telt, ame lyik

ca) kü szöb ér té ke ket ha tá roz meg, ame lyek ér té két el
nem érõ vesz te sé get oko zó hi tel ese mé nyek elõ for du lá sa
nem vált ja ki a szin te ti kus ér ték pa pí ro sí tást szol gá ló hi tel -
koc ká za ti fe de zet ér vé nye sí té sét,

cb) le he tõ vé te szi a szin te ti kus ér ték pa pí ro sí tást szol -
gá ló hi tel koc ká za ti fe de ze tet nyúj tó szá má ra a fe de zet fel -
mon dá sát az ala pul szol gá ló ki tett sé gek hi tel mi nõ sé gé nek
rom lá sa kor,

cc) az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet tõl
meg kö ve te li az ér ték pa pí ro sí tás po zí ci ó i nak ja ví tá sát, ide
nem ért ve a le já rat elõt ti vissza fi ze tést, és

cd) alap ján az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in -
té zet nek a szin te ti kus ér ték pa pí ro sí tást szol gá ló hi tel koc -
ká za ti fe de zet hez kap cso ló dó költ sé ge it vagy az ér ték pa pí -
ro sí tá si po zí ci ók bir to ko sai ré szé re fi ze ten dõ ho za mot nö -
ve li az ala pul szol gá ló ki tett sé gek hal ma zá nak (po ol já nak) 
hi tel mi nõ sé gé ben be kö vet ke zõ rom lá sa ese tén, és

d) a szin te ti kus ér ték pa pí ro sí tást szol gá ló hi tel koc ká -
za ti fe de zet – jogi szak vé le ménnyel alá tá maszt va – va la -
mennyi irány adó jog ha tó ság elõtt ér vé nyes és ér vé nye sít -
he tõ.
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III. Fejezet

Szintetikus értékpapírosítás során értékpapírosított
kitettségek kockázattal súlyozott kitettség értékének

kiszámítása a kezdeményezõ hitelintézetnél

8.  §

(1) A 7.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé se ese -
tén az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet nek az
ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek koc ká zat tal sú lyo zott ki tett -
ség ér té ké nek ki szá mí tá sa kor – a 10.  §-ban fog lal tak ra is
fi gye lem mel – a Hkr.-ben fog lal tak he lyett a 14–53.  §-ban
meg ha tá ro zott mód sze re ket kell al kal maz nia.

(2) A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték bel sõ mi nõ sí -
té sen ala pu ló mód szer rel tör té nõ szá mí tá sa ese tén a
7.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek ele get tevõ ér ték pa -
pí ro sí tott ki tett ség vár ha tó vesz te ség ér té ke nul la.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben fog lal tak az ér ték pa pí ro sí -
tott ki tett sé gek tel jes hal ma zá ra (po ol já ra) vo nat koz nak.

9.  §

(1) A 10.  §-ra is fi gye lem mel, az ér ték pa pí ro sí tást kez -
de mé nye zõ hi tel in té zet nek a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett -
ség ér té ket az ér ték pa pí ro sí tás összes ügy let rész-so ro za tá -
ra a 14–53.  §-ban meg ha tá ro zott mód szer sze rint kell ki -
szá mí ta nia, ide ért ve a hi te le zé si koc ká zat mér sék lés el is -
me ré sé nek fel té te le it is.

(2) Ha egy ügy let rész-so ro za tot elõ re nem ren del ke zés -
re bo csá tott hi tel koc ká za ti fe de zet al kal ma zá sá val ru ház -
nak át har ma dik fél re, ak kor az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé -
nye zõ hi tel in té zet nek a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér -
ték ki szá mí tá sa kor a har ma dik fél koc ká za ti sú lyát kell
figye lembe ven nie az adott ügy let rész-so ro zat ese té ben.

10.  §

(1) A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték szá mí tá sa kor
figye lembe kell ven ni az ügy let rész-so ro zat hi tel koc ká za ti 
fe de ze te és az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek le já ra ti el té ré -
sét.

(2) A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték szá mí tá sa kor
az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek le já ra ta az ér ték pa pí ro sí tás
alap já ul szol gá ló leg hosszabb le já ra tú ki tett ség le já ra ta, de 
leg fel jebb öt év.

(3) A hi tel koc ká za ti fe de zet le já ra tát a Hkr.-ben fog lal -
tak sze rint kell meg ha tá roz ni.

(4) Az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet nek
a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték szá mí tá sa kor az
ügy let rész-so ro zat ra vo nat ko zó min den olyan le já ra ti el té -
rést fi gyel men kí vül kell hagy nia, ame lyek re a

14–53.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint 1250%-os koc ká za -
ti súlyt ren del. A fenn ma ra dó ügy let rész-so ro za tok nál a le -
já ra ti el té ré se ket a Hkr.-ben fog lal tak figye lembe véte lével
az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott kép let alap ján kell 
ki szá mí ta ni.

IV. Fejezet

KÜLSÕ HITELMINÕSÍTÉS

A külsõ hitelminõsítõ szervezetek hitelminõsítésével
szembeni követelmények

11.  §

(1) Ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció koc ká za ti sú lyá nak meg -
ha tá ro zá sá ra kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet hi tel mi nõ sí té se 
ak kor al kal maz ha tó, ha a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
Fel ügye le te (a továb biak ban: Fel ügye let) a kül sõ hi tel mi -
nõ sí tõ szer ve ze tet – a Hkr.-ben fog lal tak alap ján – az ér -
ték pa pí ro sí tá si po zí ció hi tel mi nõ sí té se szem pont já ból el -
is me ri.

(2) Az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció koc ká zat tal sú lyo zott
ki tett ség ér té ké nek meg ha tá ro zá sá hoz az el is mert kül sõ
hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet hi tel mi nõ sí té sé nek – a Hkr.-ben
fog lalt fel té te le ken túl – a kö vet ke zõ fel té te le ket is tel je sí -
te nie kell:

a) nincs le já ra ti el té rés a hi tel mi nõ sí tés so rán figye -
lembe vett fi ze té si mód és azon fi ze té si mód kö zött, amely -
re az adott ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ót lét re ho zó szer zõ dés
alap ján a tõ ke kö ve tel ményt szá mí tó hi tel in té zet jo go sult,

b) a hi tel mi nõ sí tés a piac szá má ra nyil vá no san el ér he -
tõ, és azt a kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet mi nõ sí té si ka te -
gó ri ák kö zöt ti el moz du lá si ará nyo kat mu ta tó mig rá ci ós
mát ri xa tar tal maz za.

(3) Ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció koc ká zat tal sú lyo zott ki -
tett ség ér té ké nek meg ha tá ro zá sá hoz az el is mert kül sõ hi -
tel mi nõ sí tõ szer ve zet hi tel mi nõ sí té se el is mer he tõ sé gé nek
to váb bi fel té te le, hogy a kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet az
ér ték pa pí ro sí tás te rén is meg fe lel jen a Hkr.-ben fog lalt hi -
te les ség és pi a ci el fo ga dás kö ve tel mé nyé nek.

A hitelminõsítések alkalmazása

12.  §

(1) A hi tel in té zet nek az al kal ma zott, el is mert kül sõ hi -
tel mi nõ sí tõ szer ve zet ál tal ké szí tett hi tel mi nõ sí té se ket az
ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó i ra vo nat ko zó an fo lya ma to san és
kö vet ke ze te sen kell al kal maz nia.

(2) A hi tel in té zet nem al kal maz hat ja egy el is mert kül sõ
hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet hi tel mi nõ sí té sét egy ügy let -
rész-so ro zat ban levõ po zí ci ók ra és egy má sik el is mert kül -
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sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet hi tel mi nõ sí té sét egy má sik ügy -
let rész-so ro zat ban levõ po zí ci ók ra ugyan ab ban, az el sõ -
ként em lí tett kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet ál tal mi nõ sí tett
vagy nem mi nõ sí tett struk tú rá ban.

(3) Ha az el is mert hi tel koc ká za ti fe de ze tet köz vet le nül
egy kü lön le ges célú gaz da sá gi egy ség szá má ra nyújt ják, és 
ezt a fe de ze tet az el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet az
ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció hi tel mi nõ sí té se kor figye lembe
ve szi, ak kor az en nek figye lembe véte lével meg ha tá ro zott
hi tel mi nõ sí tés hez tar to zó koc ká za ti súly al kal maz ha tó. Ha
a hi tel mi nõ sí tés kor figye lembe vett hi tel koc ká za ti fe de zet
nem el is mert vagy a hi tel koc ká za ti fe de ze tet nem a kü lön -
le ges célú gaz da sá gi egy ség szá má ra nyújt ják, de köz vet -
le nül az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó hoz kap cso ló dik, ak kor a
hi tel mi nõ sí tést a koc ká za ti sú lyo zás hoz nem le het al kal -
maz ni.

A hitelminõsítés megfeleltetése

13.  §

(1) A Fel ügye let nek az el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ
szer ve zet hi tel mi nõ sí té sé nek hi tel mi nõ sí té si be so ro lás hoz
tör té nõ ren de lé se kor a Hkr.-ben fog lalt fel té te le ken túl
figye lembe kell ven nie a koc ká zat nak az egyes hi tel mi nõ -
sí té sek ben ki fe je zett be so ro lá si fo ko za tai kö zöt ti el té ré se -
ket, amely nek leg alább a nem tel je sí té si va ló szí nû sé get, a
nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá tát és a hi tel mi nõ sí tés tar tal -
mát kell ki fe jez nie.

(2) A Fel ügye let a hi tel mi nõ sí té si be so ro lá sok meg ha tá -
ro zá sa kor az azo nos koc ká za ti sú lyo zá sú po zí ci ó kat azo -
nos mér té kû koc ká za ti szint hez ren de li.

V. Fejezet

AZ ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSI POZÍCIÓ
KITETTSÉG ÉRTÉKE

14.  §

(1) Ha a hi tel in té zet a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér -
té ket a szten derd mód szer sze rint szá mít ja ki, ak kor a mér -
le gen be lü li ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó hoz tar to zó ki tett ség
ér té ke a mér leg sze rin ti ér ték.

(2) Ha a hi tel in té zet a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér -
té ket a bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szer sze rint szá mít ja
ki, ak kor a mér le gen be lü li ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó hoz
tar to zó ki tett ség ér té ke az ér ték vesz tés el szá mo lá sa és koc -
ká za ti cél tar ta lék kép zé se elõt ti brut tó ér ték.

(3) Mér le gen kí vü li té tel ese tén a ki tett ség ér té ke a mér -
le gen kí vü li té tel ér té ké nek és az e ren de let ben meg ha tá ro -
zott ügy let koc ká za ti súly nak a szor za ta az zal, hogy ha e

ren de let más ként nem ren del ke zik, az ügy let koc ká za ti
súly 100%.

15.  §

A 14.  §-ban fog lal tak tól el té rõ en a szár maz ta tott ügy let -
bõl szár ma zó ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció ki tett ség ér té két a
part ner koc ká zat ról  szóló kor mány ren de let sze rint kell
meg ál la pí ta ni.

16.  §

Ha az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó nak van elõ re ren del ke -
zés re bo csá tott hi tel koc ká za ti fe de ze te, ak kor a po zí ció ki -
tett ség ér té ket a Hkr. ne gye dik ré szé ben fog lal tak nak meg -
fele lõen mó do sí ta ni le het az e ren de let ben fog lalt el té ré -
sek kel.

VI. Fejezet

EGYMÁST ÁTFEDÕ POZÍCIÓK

17.  §

(1) Ha egy ér ték pa pí ro sí tá si ügy let egy mást át fe dõ po zí -
ci ó val ren del ke zik, ak kor a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség
ér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor az át fe dés mér té ké ig csak azt
a po zí ci ót vagy po zí ció részt kell figye lembe ven ni, ame -
lyik hez na gyobb koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték tar -
to zik.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban az át fe dés azt je len -
ti, hogy a po zí ci ók rész ben vagy egész ben ugyan azon koc -
ká zat tal szem be ni ki tett ség bõl szár maz nak.

VII. Fejezet

KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉG ÉRTÉK
KISZÁMÍTÁSA A SZTENDERD MÓDSZER SZERINT

18.  §

(1) A mi nõ sí tett po zí ció ki tett ség ér té ké re – a 19.  §-ban
fog lalt el té rés sel – a Fel ügye let ál tal a hi tel mi nõ sí tés hez
ren delt hi tel mi nõ sí té si be so ro lás alap ján a 2. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott 1. vagy 2. táb lá zat sze rin ti koc ká -
za ti súly al kal ma zan dó.

(2) A nem mi nõ sí tett po zí ci ó ra – a 20–24.  §-ban meg ha -
tá ro zott el té rés sel – 1250%-os koc ká za ti súlyt kell al kal -
maz ni.
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Értékpapírosítást kezdeményezõ vagy szponzor
hitelintézet

19.  §

Az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ vagy szpon zor hi -
tel in té zet az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó ra ki szá mí tott koc ká -
zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ké nek ma xi má lis ér té ke ként
al kal maz hat ja azon koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ket, 
amit az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek re az ér ték pa pí ro sí tá si
ügy let nél kül szá mí tott vol na. Az ér ték pa pí ro sí tott ki tett -
sé gek kö zöt ti ké se del mes és a kü lö nö sen ma gas koc ká za -
tú nak mi nõ sí tett té tel hez 150%-os koc ká za ti súlyt kell al -
kal maz ni.

Nem minõsített pozíciók

20.  §

(1) Nem mi nõ sí tett po zí ció ese tén, ha az ér ték pa pí ro sí -
tott ki tett sé gek hal ma zá nak (po ol já nak) össze té te le is mert, 
ak kor a hi tel in té zet az ér ték pa pí ro sí tás alap já ul szol gá ló
nem mi nõ sí tett ki tett sé gek Hkr. sze rin ti koc ká za ti sú lyok
át la gá nak és a meg fe le lõ kon cent rá ci ós rá tá nak a szor za tát
is al kal maz hat ja.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti kon cent rá ci ós ráta meg ha -
tá ro zá sá hoz az ügy let rész-so ro za tok ér té ké nek össze gét el
kell osz ta ni azon ügy let rész-so ro za tok ér té ké nek össze gé -
vel, ame lyek hát rébb so rol tak vagy azo nos hely re so rol tak
az zal az ügy let rész-so ro zat ban levõ po zí ci ó val, amely ben
az ügy let rész-so ro zat maga is ben ne van.

(3) Az (1) be kez dés sze rint szá mí tott koc ká za ti súly
nem ha lad hat ja meg az 1250%-ot, és nem le het ala cso -
nyabb, egy elõ rébb so rolt hi tel mi nõ sí tés sel ren del ke zõ
ügy let rész-so ro zat koc ká za ti sú lyá nál.

(4) Ha a hi tel in té zet nem tud ja meg ha tá roz ni azo kat a
koc ká za ti sú lyo kat, ame lyek az ér ték pa pí ro sí tás alap já ul
szol gá ló, nem mi nõ sí tett ki tett sé gek re vo nat ko zik, ak kor
1250%-os koc ká za ti súlyt kell al kal maz nia.

ABCP program ügyletrész-sorozatába tartozó
értékpapírosítási pozíciók kezelése

21.  §

(1) A 22–24.  § sze rin ti, nem mi nõ sí tett lik vi di tá si hi tel -
ke ret hez kap cso ló dó ked vez mé nye zett el já rás tól füg gõ en,
a hi tel in té zet a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek meg fe le lõ ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció ese tén olyan koc -
ká za ti súlyt is al kal maz hat, amely

a) 100%, vagy
b) az ér ték pa pí ro sí tás alap já ul szol gá ló ki tett sé gek re a

hi te le zé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek szten derd mód -
sze re sze rin ti leg ma ga sabb koc ká za ti súly
kö zül a ma ga sabb koc ká za ti súly.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak al kal ma zá sá -
nak fel té te le, hogy az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció

a) olyan ügy let rész-so ro zat ba tar to zik, amely az ér ték -
pa pí ro sí tás so rán má so dik vagy jobb vesz te ség vi se lõ ka te -
gó ri á jú, és az elsõ vesz te ség vi se lõ ka te gó ri á ba tar to zó
ügy let rész-so ro zat tény le ges hi tel mi nõ ség ja ví tást je lent a
má so dik vesz te ség vi se lõ ka te gó ri á ra vo nat ko zó an,

b) leg alább 3-as hi tel mi nõ sí té si be so ro lás sal rendel -
kezik, és

c) olyan hi tel in té zet ki tett sé ge, amely nem ren del ke zik
po zí ci ó val az elsõ vesz te ség vi se lõ ka te gó ri á ba tar to zó
ügy let rész-so ro zat ban.

Nem minõsített likviditási hitelkeretek kezelése

22.  §

(1) A leg fel jebb egy éves ere de ti le já ra tú lik vi di tá si hi -
tel ke ret ese té ben a ki tett ség ér té ké nek meg ál la pí tá sá hoz
20%-os ügy let koc ká za ti súlyt le het ren del ni, ha

a) a lik vi di tá si hi tel ke ret do ku men tá ci ó ja egyértel -
mûen meg ha tá roz za a le hí vás fel té te le it,

b) a lik vi di tá si hi tel ke ret nem for dít ha tó a le hí vás idõ -
pont já ban már el szen ve dett vesz te ség fe de zé sé re, így kü -
lö nö sen olyan ki tett ség lik vi di tá si tá mo ga tá sá ra, amely
ese té ben a Hkr. sze rint nem tel je sí tés van, vagy az esz kö -
zök nek va lós ér té kük fe let ti áron tör té nõ meg szer zé sé re,

c) a lik vi di tá si hi tel ke ret nem hasz nál ha tó az ér ték pa pí -
ro sí tás ál lan dó vagy rend sze res fi nan szí ro zá si for rá sa ként,

d) a lik vi di tá si hi tel ke ret hez kap cso ló dó vissza fi ze té si
kö te le zett ség nem le het alá ren del ve az ér ték pa pí ro sí tá si
po zí ci ó val ren del ke zõ kö ve te lés nek, ki vé ve a ka mat láb
vagy de vi za szár maz ta tott ügy let bõl, díj ból vagy egyéb
ilyen jel le gû ki fi ze tés bõl ere dõ kö ve te lést, és nem tar toz -
hat fi ze tés aló li men te sí tés vagy fi ze té si ha lasz tás ha tá lya
alá,

e) a lik vi di tá si hi tel ke ret nem hív ha tó le, ha az adott
ügy let re al kal maz ha tó összes hi tel mi nõ ség ja ví tá si esz -
közt ki me rí tet ték, és

f) a lik vi di tá si hi tel ke ret rõl  szóló szer zõ dés tar tal maz
olyan ren del ke zést, amely

fa) alap ján a lik vi di tá si hi tel ke ret ke re té ben le hív ha tó
összeg au to ma ti ku san csök ken azon ki tett ség ér té ké vel,
amely ese té ben a Hkr. sze rin ti nem tel je sí tés van, vagy

fb) meg szün te ti a lik vi di tá si hi tel ke re tet, ha a hal maz
(pool) át la go san 3-as nál ma ga sabb koc ká za ti súlyt ered -
mé nye zõ hi tel mi nõ sí té si be so ro lás sal ren del ke zik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü -
lé se kor az egy évet meg ha la dó ere de ti le já ra tú lik vi di tá si
hi tel ke ret ese tén a ki tett ség ér té ké nek meg ál la pí tá sá hoz
50%-os ügy let koc ká za ti súlyt le het ren del ni.

(3) Az (1)–(2) be kez dés fel té te le i nek meg fe le lõ lik vi di -
tá si hi tel ke ret re azt a leg ma ga sabb koc ká za ti súlyt kell al -
kal maz ni, ame lyet a hi te le zé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé -
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nyé nek szten derd mód sze re sze rint az ér ték pa pí ro sí tás
alap já ul szol gá ló ki tett sé gek re al kal maz ni kell.

23.  §

(1) Ál ta lá nos pi a ci za var be kö vet ke zé se kor le hív ha tó a
lik vi di tá si hi tel ke ret, ha

a) több kü lön le ges célú gaz da sá gi egy ség nem tud ja
vissza vál ta ni a le járt ér ték pa pí ro kat,

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott ese mény nem a kü lön -
le ges célú gaz da sá gi egy ség vagy az ér ték pa pí ro sí tott ki -
tett ség hi tel mi nõ sí té se rom lá sá nak kö vet kez mé nye, és

c) a 22.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sül nek,

(2) Az (1) be kez dés tel je sü lé se ese tén a lik vi di tá si hi tel -
ke ret hez kap cso ló dó ki tett ség ér té ké nek meg ál la pí tá sá hoz
0%-os ügy let koc ká za ti súlyt le het ren del ni.

24.  §

A ki tett ség ér té ké nek meg ál la pí tá sá hoz 0%-os ügy let -
koc ká za ti súlyt le het ren del ni a fel té tel nél kül fel mond ha tó 
lik vi di tá si hi tel ke ret ér té ké re vo nat ko zó an, ha a 22.  §-ban
meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sül nek, és a lik vi di tá si hi tel -
ke ret hez kap cso ló dó vissza fi ze té si kö te le zett ség az ér ték -
pa pí ro sí tott ki tett sé gek bõl be fo lyó pénz áram lás ból min -
den más kö te le zett sé get meg elõ zõ en ke rül ki elé gí tés re.

Lejárat elõtti visszafizetést biztosító rendelkezést
tartalmazó, rulírozó megállapodásból származó

kitettségek értékpapírosítására vonatkozó pótlólagos
tõkekövetelmény

25. §

(1) E cím al kal ma zá sá ban:
a) ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõt meg il le tõ rész: a

le hí vott össze gek fel té te le zett hal ma zá nak (po ol já nak) az
ér ték pa pí ro sí tá si ügy let ke re té ben át ru há zott ki tett ség ér -
té ke, amely nek az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let ben át ru há zott
tel jes hal maz hoz (po ol hoz) vi szo nyí tott ará nya ha tá roz za
meg a tõ ke- és ka mat fi ze tés bõl ere dõ pénz áram lás és más
vo nat ko zó olyan össze gek ará nyát, ame lyek nem áll nak
ren del ke zés re az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let ben ér ték pa pí ro -
sí tá si po zí ci ó val ren del ke zõ fe lek szá má ra tör té nõ ki fi ze -
tés fe de ze te ként,

b) be fek te tõ ket meg il le tõ rész: a le hí vott össze gek hal -
ma zá nak (po ol já nak) fel té te le zett fenn ma ra dó össze gé nek
ki tett ség ér té ke.

(2) E cím al kal ma zá sá ban a le já rat elõt ti vissza fi ze tést
biz to sí tó ren del ke zés ak kor te kint he tõ el len õr zött nek, ha

a) az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet lik -
vi di tá si- és tõ ke terv vel ren del ke zik an nak biz to sí tá sá ra,

hogy a le já rat elõt ti vissza fi ze tés ese té re ele gen dõ tõ ké vel
és lik vi di tás sal ren del kez zen,

b) a kö ve te lé sek az egyes hó na pok fo lya mán leg alább
egy hi vat ko zá si pont ban fenn ál ló egyen le ge alap ján az
ügy let idõ tar ta ma alatt ará nyo san osz lik meg a ka mat- és
tõ ke tör lesz tés, a ki adá sok, költ sé gek és jó vá írá sok ér ték -
pa pí ro sí tást kez de mé nye zõt és be fek te tõ ket meg il le tõ ré -
sze kö zött,

c) a vissza fi ze tés üte me elég sé ges ah hoz, hogy a le já rat
elõt ti vissza fi ze tés idõ sza ká nak kez de te kor fenn ál ló tel jes
tar to zás (az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõt és a be fek te -
tõ ket meg il le tõ ré szek) 90%-át vissza fi zes sék vagy a Hkr.
sze rin ti nem tel je sí tés le gyen, és

d) a vissza fi ze tés üte me nem le het gyor sabb an nál, mint 
ami lyet a c) pont ban meg ha tá ro zott idõ tar tam ra ve tí tett
nor mál üte mû vissza fi ze tés so rán ér né nek el.

(3) A le já rat elõt ti vissza fi ze tést biz to sí tó ren del ke zést
tar tal ma zó, ru lí ro zó meg ál la po dás ból szár ma zó ki tett sé -
gek ér ték pa pí ro sí tá sa ese tén az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé -
nye zõ hi tel in té zet nek az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó já nak
koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té kén túl a 26–33.  §-nak
meg fele lõen pót ló la gos tõ ke kö ve tel ményt is kell szá mí ta -
nia.

(4) A (3) be kez dés tõl el té rõ en az ér ték pa pí ro sí tást kez -
de mé nye zõ hi tel in té zet nek nem kell pót ló la gos tõ ke kö ve -
tel ményt szá mí ta nia, ha az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let olyan

a) ru lí ro zó meg ál la po dás ból szár ma zó ki tett sé gek ér -
ték pa pí ro sí tá sa, ahol a hi tel szer zõ dé sek be fog lalt köl csö -
nök le hí vá sa nem idõ höz kö tött az zal, hogy az ala pul szol -
gá ló esz kö zök ki tett sé gé nek hi te le zé si koc ká za ta még a le -
já rat elõtt be kö vet ke zett vissza fi ze té si ese mény után sem
száll vissza az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té -
zet re, és

b) ahol a le já rat elõt ti vissza fi ze tésre csak olyan ese tek -
ben ke rül sor, ame lyek nem kap cso lód nak az ér ték pa pí ro -
sí tott ki tett sé gek vagy az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ
hi tel in té zet tel je sí té sé hez, így kü lö nö sen az adó zás ra vo -
nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek ben tör té nõ vál to zá sok.

26.  §

(1) A hi tel in té zet nek az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye -
zõt és a be fek te tõt meg il le tõ ré szek együt tes össze gé re vo -
nat ko zó an ki kell szá mí ta nia a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett -
ség ér té ket.

(2) Az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõt meg il le tõ rész
nem le het alá ren del ve a be fek te tõ ket meg il le tõ rész nek.

27.  §

Ha az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek ru lí ro zó és nem ru lí -
ro zó meg ál la po dás ból szár maz nak, ak kor az ér ték pa pí ro -
sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet nek az ala pul szol gá ló ru -
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lí ro zó ki tett sé gek hal ma zá ra (po ol já ra) vo nat ko zó an a
28–32.  §-ban fog lal tak nak meg fele lõen kell a pót ló la gos
tõ ke kö ve tel ményt szá mí ta nia.

28.  §

Az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet nek az
ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõt meg il le tõ ré sze ér ték pa -
pí ro sí tá si po zí ció he lyett az ér ték pa pí ro sí tás alap já ul szol -
gá ló ki tett sé gek nek, a kez de mé nye zõt meg il le tõ ré szé nek
meg fe le lõ ará nyos ki tett ség nek mi nõ sül, és úgy kell ke zel -
ni, hogy azo kat nem ér ték pa pí ro sí tot ták.

29.  §

(1) Az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet ese -
té ben a sa ját – azaz a be fek te tõ ket meg il le tõ rész hez kap -
cso ló dó – po zí ci ó ra szá mí tott koc ká zat tal sú lyo zott ki tett -
ség ér ték és a 25.  § (3) be kez dé se sze rin ti koc ká zat tal sú -
lyo zott ki tett ség ér ték össze ge nem le het ma ga sabb

a) a be fek te tõ ket meg il le tõ rész hez kap cso ló dó po zí ci -
ó ra vo nat ko zó koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték, és

b) azon koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték, ame lyet
az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek re vo nat ko zó an a ki tett ség -
gel ren del ke zõ hi tel in té zet úgy szá mí ta na ki, hogy azok
nem len né nek a be fek te tõ ket meg il le tõ résszel meg egye zõ
mér té kig ér ték pa pí ro sít va
kö zül a ma ga sab bik ér ték nél.

(2) Az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet nek
az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let bõl szár ma zó, jö võ be ni, nem
 realizált nye re sé get az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szá -
mí tá sok so rán nem kell figye lembe ven nie.

30.  §

A 25.  § (3) be kez dé se sze rin ti koc ká zat tal sú lyo zott ki -
tett ség ér ték a be fek te tõ ket meg il le tõ rész, a 31–33.  §-ban
meg ha tá ro zott ügy let koc ká za ti súly és a ki tett ség gel sú -
lyo zott koc ká za ti súly szor za ta, amely utób bi ak kor vo nat -
koz na az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek re, ha azo kat nem ér -
ték pa pí ro sí tot ták vol na.

31.  §

(1) A fel té tel nél kül fel mond ha tó vagy bár mi kor meg -
szün tet he tõ la kos sá gi ki tett sé gek le já rat elõt ti vissza fi ze -
tést biz to sí tó ren del ke zés sel bíró meg ál la po dá sa i ból szár -
ma zó ki tett sé gek ér ték pa pí ro sí tá sa ese tén, ha a le já rat elõt -
ti vissza fi ze tés re az ér ték pa pí ro sí tá si fel ár meg ha tá ro zott
szint alat ti össze ge alap ján ke rül sor, ak kor a hi tel in té zet -
nek össze kell ha son lí ta nia a há rom ha vi ér ték pa pí ro sí tá si

fel ár szint jét azok kal az ér ték pa pí ro sí tá si fel ár szin tek kel,
ame lyek közé az ér ték pa pí ro sí tá si fel árat szo rí ta ni kell.

(2) Ha az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let nem tar tal maz ér ték -
pa pí ro sí tá si fel ár ha tá ro kat, ak kor a le já rat elõt ti vissza fi -
ze tést ki vál tó ér ték pa pí ro sí tá si fel ár nál 4,5 szá za lék pont tal 
na gyobb ér ték mi nõ sül a ha tár ér ték nek.

32.  §

A pót ló la gos tõ ke kö ve tel mény szá mí tá sá hoz al kal ma -
zan dó ügy let koc ká za ti súlyt az ér ték pa pí ro sí tá si fel ár
tény le ges há rom ha vi át la ga ha tá roz za meg a 3. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott táb lá zat nak meg fele lõen.

33.  §

A 27–32.  § ha tá lya alá nem tar to zó
a) el len õr zött, le já rat elõt ti vissza fi ze tést biz to sí tó ren -

del ke zést tar tal ma zó ki tett ség hez tar to zó ügy let koc ká za ti
súly 90%,

b) nem el len õr zött, le já rat elõt ti vissza fi ze tést biz to sí tó
ren del ke zést tar tal ma zó ki tett ség hez tar to zó ügy let koc ká -
za ti súly 100%.

A hitelezésikockázat-mérséklés elismerése

34.  §

Ha az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó nak van hi tel koc ká za ti
fe de ze te, ak kor az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ót a koc ká zat tal
sú lyo zott ki tett ség ér ték ki szá mí tá sa kor a Hkr.-ben fog lal -
tak nak meg fele lõen mó do sí ta ni le het.

VIII. Fejezet

KOCKÁZATTAL SÚLYOZOTT KITETTSÉG ÉRTÉK
KISZÁMÍTÁSA A BELSÕ MINÕSÍTÉSEN ALAPULÓ

MÓDSZER SZERINT

A módszerek alkalmazhatósága

35.  §

(1) A koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ket bel sõ mi nõ -
sí té sen ala pu ló mód szer rel szá mí tó hi tel in té zet nek

a) a mi nõ sí té sen ala pu ló mód szert kell al kal maz nia a
mi nõ sí tett po zí ci ók, vagy olyan ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ók
ese té ben, ame lyek nél le he tõ ség van a szár maz ta tott mi nõ -
sí tés al kal ma zá sá ra,

b) a fel ügye le ti kép let mód szert kell al kal maz nia a nem
mi nõ sí tett po zí ci ók ese té ben, ki vé ve, ha a Fel ügye let en -
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ge dé lyé vel a bel sõ ér té ke lé si mód szert al kal maz hat ja az
ABCP prog ram ban nem mi nõ sí tett po zí ci ó ja ese té ben.

(2) Az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ vagy a szpon zor 
hi tel in té ze ten kí vü li hi tel in té zet a Fel ügye let en ge dé lyé vel 
al kal maz hat ja a Hkr.-ben rög zí tett fel ügye le ti kép let mód -
szert.

(3) Ha
a) az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ vagy szpon zor

hi tel in té zet nem tud ja ki szá mí ta ni a KIRB ér té ket, és nem
al kal maz hat ja az ABCP prog ram hoz kap cso ló dó po zí ci ók
ese té ben a bel sõ ér té ke lé si mód szert,

b) az a) pon ton kí vü li hi tel in té zet nem ka pott en ge délyt 
a fel ügye le ti kép let mód sze re, és az ABCP prog ram hoz
kap cso ló dó po zí ci ók ese té ben a bel sõ ér té ke lé si mód szer
al kal ma zá sá ra,
ak kor az olyan, nem mi nõ sí tett po zí ci ó ra, amely ese té ben
nincs le he tõ ség a szár maz ta tott mi nõ sí tés al kal ma zá sá ra,
1250%-os koc ká za ti súlyt kell al kal maz ni.

Származtatott minõsítés alkalmazása

36.  §

A hi tel in té zet a nem mi nõ sí tett po zí ci ók hoz azon mi nõ -
sí tett po zí ci ók hoz (a továb biak ban: re fe ren cia-po zí ció)
tar to zó hi tel mi nõ sí tés sel egyen ér té kû szár ma zta tott hi tel -
mi nõ sí tést al kal maz hat, amely po zí ci ók az adott ér ték pa pí -
ro sí tá si po zí ci ó hoz ké pest alá ren del tek és az adott po zí ci ó -
hoz vi szo nyí tott alá ren delt po zí ci ók sor rend jé ben a leg el sõ 
he lyen áll nak, ha

a) a re fe ren cia-po zí ci ók a nem mi nõ sí tett ér ték pa pí ro -
sí tá si po zí ci ók hoz ké pest min den te kin tet ben alá ren del tek,

b) a re fe ren cia-po zí ci ók le já ra ta nem rö vi debb, mint az
adott nem mi nõ sí tett po zí ci ók le já ra ta, és

c) a szár maz ta tott mi nõ sí té se ket rend sze re sen – leg -
alább 3 ha von ta – fe lül vizs gál ja a hi tel in té zet an nak ér de -
ké ben, hogy azok vissza tük röz zék a re fe ren cia-po zí ci ók
hi tel mi nõ sí té sé ben be kö vet ke zõ vál to zá so kat.

A belsõ értékelési módszer alkalmazása az ABCP
programban levõ pozícióhoz

37.  §

A Fel ügye let en ge dé lyé vel a hi tel in té zet a 38–40.  §-ban
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel je sü lé se ese tén az ABCP
prog ram ban levõ nem mi nõ sí tett po zí ci ó hoz a 41.  § sze rin -
ti szár maz ta tott mi nõ sí tést al kal maz hat.

38.  §

(1) Az ABCP prog ram ke re té ben ki bo csá tott ke res ke -
del mi ér ték pa pí rok ban levõ po zí ci ók nak el is mert kül sõ hi -

tel mi nõ sí tõ szer ve zet ál tal mi nõ sí tett po zí ci ók nak kell len -
ni ük.

(2) A hi tel in té zet po zí ci ó ra vo nat ko zó bel sõ mi nõ sí té sé -
nek leg alább egy el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet
nyil vá no san hoz zá fér he tõ ér té ke lé si mód sze re it kell tük -
röz nie az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek fe de ze te mel lett ki -
bo csá tott ér ték pa pí rok mi nõ sí té sé re vo nat ko zó an.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti bel sõ ér té ke lé si mód szer tan
alap el ve i nek meg kell fe lel nie azok nak az el is mert kül sõ
hi tel mi nõ sí tõ szer ve ze tek mód szer ta ni alap el ve i nek, ame -
lyek az ABCP prog ram ke re té ben ki bo csá tott ke res ke del -
mi ér ték pa pí rok hi tel mi nõ sí té sét vé gez ték. A po zí ció mi -
nõ sí té sé nek meg ha tá ro zá sá nál al kal ma zott mennyi sé gi
ele mek nek – így kü lö nö sen a stressz-té nye zõk nek – az
adott el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet mi nõ sí té si
mód szer ta ná ban al kal ma zott kö vet ke ze tes ség el vé nek is
meg kell fe lel ni ük.

(4) A bel sõ ér té ke lé sen ala pu ló mód szer ki ala kí tá sa kor
a hi tel in té zet nek figye lembe kell ven nie az ABCP prog -
ram ke res ke del mi ér ték pa pír ja it mi nõ sí tõ el is mert kül sõ
hi tel mi nõ sí tõ szer ve ze tek ál tal nyil vá nos ság ra ho zott vo -
nat ko zó mi nõ sí té si mód sze re ket, ame lyet a hi tel in té zet nek 
nyil ván kell tar ta nia, és a 39.  § sze rint rend sze re sen fe lül
kell vizs gál nia.

(5) A hi tel in té zet nek a bel sõ ér té ke lé sen ala pu ló mód -
szer ta ná ban hi tel mi nõ sí té si ka te gó ri á kat kell ki ala kí ta nia,
ame lye ket do ku men tált mó don meg kell fe lel tet nie az el is -
mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve ze tek ál tal meg ha tá ro zott
hi tel mi nõ sí té si ka te gó ri ák nak.

(6) A hi tel in té zet nek a bel sõ ér té ke lé sen ala pu ló mód -
szer al kal ma zá sát in teg rál nia kell a koc ká zat ke ze lé si fo -
lya ma tok ba, ide ért ve a dön tés ho za ta li, a ve ze tõi in for má -
ci ós és a tõ ke al lo ká ci ós fo lya ma to kat is.

(7) A Fel ügye let en ge dé lyé vel el le het te kin te ni a kül sõ
hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet mi nõ sí té si mód szer ta ná nak be épí -
té sé re vo nat ko zó kö ve tel mény tõl, ha az adott ér ték pa pí ro -
sí tás sa já tos sá gá ból – így kü lö nö sen an nak egye di szer ke -
ze té bõl – adó dó an nem áll ren del ke zés re nyil vá no san hoz -
zá fér he tõ kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet mi nõ sí té si mód -
szer ta na.

39.  §

(1) A hi tel in té zet könyv vizs gá ló já nak, egy el is mert kül -
sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet nek, il let ve a hi tel in té zet bel sõ
el len õr zé si vagy koc ká zat ke ze lé si fel ada to kat el lá tó szer -
ve ze ti egy sé gé nek rend sze re sen – leg alább éven te – fe lül
kell vizs gál nia a bel sõ mi nõ sí té si fo lya ma to kat, va la mint a 
hi tel in té zet ABCP prog ram ban lévõ po zí ci ók ra vo nat ko zó
hi tel mi nõ sí té se it.

(2) Ha az (1) be kez dés sze rin ti fe lül vizs gá la tot a hi tel in -
té zet bel sõ el len õr zé si vagy koc ká zat ke ze lé si fel ada to kat
el lá tó szer ve ze ti egy sé ge vég zi, ezen szer ve ze ti egy ség nek 
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füg get len nek kell len nie az ABCP prog ram üz let ág tól, va -
la mint nem áll hat kap cso lat ban az ügy fél lel.

40.  §

(1) A hi tel in té zet nek fo lya ma to san ér té kel nie kell a bel -
sõ ér té ke lé si mód sze re ered mé nyét, és mó do sí ta nia kell a
mód szer tant, ha a ki tett sé gek tel je sít mé nye rend sze re sen
el tér a bel sõ mi nõ sí té sek ál tal jel zet tek tõl.

(2) Az ABCP prog ram koc ká zat vál la lá si fel té te le it a hi -
tel in té zet nek a hi te le zé si és be fek te té si sza bály za tá ban
kell rög zí te nie.

(3) Egy esz köz meg vá sár lá sá val kap cso la tos dön tés so -
rán az ABCP prog ram nak figye lembe kell ven nie

a) a meg vá sár lan dó esz köz tí pu sát,
b) a lik vi di tá si hi tel ke re tek bõl és hi tel mi nõ ség ja ví tás -

ból ke let ke zõ ki tett sé gek tí pu sát és pénz be li ér té két,
c) a vesz te sé gek meg osz lá sát, va la mint
d) az át ru há zott esz kö zök jogi és gaz da sá gi el vá lasz tá -

sát az esz kö zö ket át ru há zó sze mély tõl.

(4) A (2) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl el
kell vé gez ni az esz közt el adó koc ká zat vál la lá si fel té te le i -
nek, fi ze té si ké pes sé gé nek és be sze dé si fo lya ma ta i nak fe -
lül vizs gá la tát, va la mint a kö vet ke zõk elem zé sét is:

a) múlt be li és vár ha tó pénz ügyi tel je sít mény,
b) ak tu á lis pi a ci po zí ció,
c) jö võ ben vár ha tó ver seny ké pes ség,
d) tõ ke szer ke zet,
e) pénz áram lás,
f) ka mat fe de zet, és
g) adós ság mi nõ sí tés.

(5) Az ABCP prog ram koc ká zat vál la lá si fel té te le i nek
tar tal maz nia kell mi ni má lis esz köz-el is mer he tõ sé gi kö ve -
tel mé nye ket, ame lyek

a) ki zár ják a Hkr. sze rint ké se de lem ben levõ vagy az
olyan esz kö zök, ame lyek nél a Hkr. sze rint nem tel je sí tés
van, meg vá sár lá sát,

b) kor lá toz zák az egy ügy fél re, föld raj zi te rü let re vo -
nat ko zó kon cent rá ci ót, és

c) kor lá toz zák a be szer zen dõ esz kö zök fu tam ide jét.

(6) Az ABCP prog ram nak olyan be sze dé si sza bály za -
tok kal és fo lya ma tok kal kell ren del kez nie, ame lyek figye -
lembe ve szik a mû kö dé sét és a hi tel mi nõ sé gét. Az ABCP
prog ram nak kü lön bö zõ mód sze rek kel csök ken te nie kell
az el adó koc ká za ta it, ide ért ve az ak tu á lis hi tel mi nõ sé gen
ala pu ló olyan fel té te le ket, ame lyek ki zár ják a tõke több -
szö rös szám ba vé te lét.

(7) Az ABCP prog ram ke re té ben meg vá sá ro lan dó esz -
kö zök hal ma zá ra (po ol já ra) vo nat ko zó össze sí tett vesz te -
ség becs lés nek figye lembe kell ven nie az összes le het sé ges 
koc ká za tot, így kü lö nö sen a hi tel koc ká za tot és a fel hí gu lá -
si koc ká za tot. Ha az el adó ál tal biz to sí tott hi tel mi nõ ség ja -
ví tás mér té ke ki zá ró lag a hi tel lel kap cso la tos vesz te ség re

vo nat ko zik, kü lön tar ta lé kot kell ké pez ni a fel hí gu lá si koc -
ká zat ra, ha ez a koc ká zat a ki tett sé gek adott hal ma za
( poolja) ese té ben je len tõs. Ezen túl a szük sé ges hi tel mi nõ -
ség ja ví tá si szint meg ha tá ro zá sa kor az ABCP prog ram nak
több éves múlt be li ada to kat kell át te kin te nie, ide ért ve a
vesz te sé ge ket, a ké se del me ket, a be hajt ha tó sá got és a kö -
ve te lé sek meg té rü lé si ide jét.

(8) Az ABCP prog ram nak az esz kö zök meg vá sár lá sá ra
– az ala pul szol gá ló port fó lió le het sé ges hi tel mi nõ -
ség-rom lá sá nak mér sék lé se ér de ké ben – fel té te le ket kell
elõ ír nia.

41.  §

A hi tel in té zet nek a nem mi nõ sí tett po zí ci ó it a 38.  §
(5) be kez dés sze rin ti mi nõ sí té si ka te gó ri ák egyi ké be kell
be so rol nia (szár maz ta tott mi nõ sí tés). Ha ez a szár maz ta -
tott mi nõ sí tés az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let vég re haj tá sa kor a 
4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott 1. táb lá zat sze rint
leg alább 8-as hi tel mi nõ sí té si be so ro lás nak fe lel tet he tõ
meg, ak kor a po zí ció koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té -
ké nek meg ha tá ro zá sa kor olyan hi tel mi nõ sí tés nek kell te -
kin te ni, mint egy el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet hi -
tel mi nõ sí té se.

Maximális kockázattal súlyozott kitettség érték

42.  §

Ha a hi tel in té zet meg tud ja ha tá roz ni a KIRB ér té két,
ak kor az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó ra vo nat ko zó an ki szá mí -
tott koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték fel sõ kor lát ja a
Hpt. 76.  § (1) be kez dé se a) pont já nak 1. al pont ja alap ján a
koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték 8%-ának meg fe le lõ
tõ ke kö ve tel ményt ered mé nye zõ ér ték és a hoz zá kap cso ló -
dó vár ha tó vesz te ség össze ge, ame lyet úgy kell meg ha tá -
roz ni, hogy a ki tett sé ge ket nem ér ték pa pí ro sí tot ták, és azo -
kat a hi tel in té zet szám vi te li mér le ge tar tal maz za.

Minõsítésen alapuló módszer

43.  §

(1) A mi nõ sí té sen ala pu ló mód szer al kal ma zá sa kor a hi -
tel in té zet nek a mi nõ sí tett ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció koc ká -
zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té két úgy kell meg ha tá roz nia,
hogy a ki tett ség ér té két meg kell szo roz nia a Fel ügye let ál -
tal a hi tel mi nõ sí tés hez ren delt hi tel mi nõ sí té si be so ro lás -
hoz tar to zó, 1,06-dal meg szor zott koc ká za ti súllyal a
4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott 1. és 2. táb lá zat sze -
rint.
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(2) Az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó hoz tar to zó hi tel koc ká -
zat mér sék lést a 48–49.  § sze rint le het el is mer ni.

Felügyeleti képlet módszere

44.  §

(1) A 47.  §-ban meg ha tá ro zott el té rés sel, a fel ügye le ti
kép let mód sze re al kal ma zá sa kor az ér ték pa pí ro sí tá si po zí -
ció koc ká za ti sú lya 7% vagy az 5. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott koc ká za ti súly kö zül a ma ga sab bat kell al -
kal maz ni.

(2) Az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó hoz tar to zó hi tel koc ká -
zat mér sék lést a 48. és 50.  § sze rint le het el is mer ni.

Likviditási hitelkeretek

45.  §

A ki zá ró lag ál ta lá nos pi a ci za var be kö vet ke zé se és a
22.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé se ese tén le hív -
ha tó lik vi di tá si hi tel ke ret ér té ké re 20%-os hi tel egyen ér té -
ke sí té si té nye zõt le het al kal maz ni.

46.  §

Az olyan lik vi di tá si hi tel ke ret ér té ké re, amely tel je sí ti a
24.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te le ket 0%-os hi tel egyen ér -
té ke sí té si té nye zõt le het al kal maz ni.

47.  §

(1) Ha a hi tel in té zet szá má ra gya kor la ti szem pont ból
nem meg va ló sít ha tó az ér ték pa pí ro sí tott ki tett ség koc ká -
zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ké nek ki szá mí tá sa úgy, hogy
azok nem len nénk ér ték pa pí ro sít va, a Fel ügye let en ge dé -
lyé vel ket tõ évig a (2)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott
mód szer al kal maz ha tó a lik vi di tá si hi tel ke ret ben lévõ,
nem mi nõ sí tett ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció koc ká zat tal sú -
lyo zott ki tett ség ér té ké nek meg ha tá ro zá sá ra, ha a lik vi di -
tá si hi tel ke ret tel je sí ti a 22.  §-ban, és a 45.  §-ban meg ha tá -
ro zott fel té te le ket.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a lik vi di -
tá si hi tel ke ret ál tal kép vi selt ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ók ra
– a hi te le zé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek szten derd
mód sze re alap ján szá mí tott – azt a leg ma ga sabb koc ká za ti
súlyt kell al kal maz ni, hogy azok nin cse nek értékpapíro -
sítva.

(3) Ha a lik vi di tá si hi tel ke ret ere de ti fu tam ide je leg fel -
jebb egy év, ak kor a po zí ció ki tett ség ér té ké nek meg ha tá -

ro zá sá hoz 50%-os hi tel egyen ér té ke sí té si té nye zõt le het al -
kal maz ni a lik vi di tá si hi tel ke ret ér té ké re vo nat ko zó an.

(4) Ha a lik vi di tá si hi tel ke ret tel je sí ti a 45.  §-ban meg ha -
tá ro zott fel té te le ket, ak kor 20%-os hi tel egyen ér té ke sí té si
té nye zõt le het al kal maz ni.

(5) A (3)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese te ken kí -
vül 100%-os hi tel egyen ér té ke sí té si té nye zõt kell al kal -
maz ni.

Értékpapírosítási pozíciók tekintetében
hitelezésikockázat-mérséklõ hatásának elismerése

48.  §

(1) Elõ re ren del ke zés re bo csá tott hi tel koc ká za ti fe de -
zet ként olyan fe de zet is mer he tõ el, amely a hi te le zé si koc -
ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek szten derd mód szer rel tör té nõ
szá mí tá sa kor is el is mer he tõ.

(2) El is mert, elõ re nem ren del ke zés re bo csá tott hi tel -
koc ká za ti fe de ze tet az nyújt hat, aki meg fe lel a Hkr.-ben
fog lalt fel té te lek nek.

49.  §

Ha a hi tel in té zet az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció koc ká zat -
tal sú lyo zott ki tett ség ér té ket a mi nõ sí té sen ala pu ló mód -
szer sze rint szá mít ja ki, és az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó nak
van el is mert hi tel koc ká za ti fe de ze te, ak kor a ki tett ség ér té -
két, ille tõ leg a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té két a
Hkr. XIV. fe je ze té ben fog lal tak nak meg fele lõen a szten -
derd mód szer al kal ma zá sa sze rin ti mó don mó do sí ta ni le -
het a hi tel koc ká za ti fe de zet figye lembe véte lével.

50.  §

(1) Ha a hi tel in té zet az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció koc ká -
zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té két a fel ügye le ti kép let mód -
sze re sze rint szá mít ja ki, és az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó nak 
tel jes mér ték ben van hi tel koc ká za ti fe de ze te, ak kor a hi tel -
in té zet nek a (2)–(3) be kez dés sze rint kell meg ha tá roz nia a
po zí ció tény le ges koc ká za ti sú lyát. A po zí ció tény le ges
koc ká za ti sú lya a po zí ció koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség
ér té ké nek és po zí ció ki tett ség ér té ké nek há nya do sa
100-zal meg szo roz va.

(2) Ha az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó nak elõ re ren del ke -
zés re bo csá tott hi tel koc ká za ti fe de ze te van, ak kor a po zí -
ció koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ké nek meg ha tá ro zá -
sá hoz a po zí ció elõ re ren del ke zés re bo csá tott hi tel koc ká -
za ti fe de ze té nek figye lembe véte lével szá mí tott ki tett ség
ér té ket – azaz a Hkr. sze rin ti E* ér té ket, az ér ték pa pí ro sí tá -
si po zí ció össze gét E-nek te kint ve – meg kell szo roz ni a
tény le ges koc ká za ti súllyal.
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(3) Ha az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó nak elõ re nem ren del -
ke zés re bo csá tott hi tel koc ká za ti fe de ze te van, ak kor a po -
zí ció koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ké nek meg ha tá ro -
zá sá hoz a GA ér té ket – azaz a Hkr. sze rint szá mí tott, a fe de -
zet de vi za nem- és le já ra ti el té ré sek figye lembevétele mel -
let ti össze get – meg kell szo roz ni a hi tel koc ká za ti fe de ze -
tet nyúj tó koc ká za ti sú lyá val, és az így ka pott ered mény -
hez hoz zá kell adni az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció GA ér ték -
kel csök ken tett össze gé nek a tény le ges koc ká za ti súllyal
meg szor zott ér té két.

51.  §

(1) Ha a hi tel in té zet az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció koc ká -
zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té két a fel ügye le ti kép let mód -
sze re sze rint szá mít ja ki, és az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó nak 
csak rész ben van hi tel koc ká za ti fe de ze te, amely az elsõ
vesz te ség vi se lõ ka te gó ri á ra vagy az ér ték pa pí ro sí tá si po -
zí ci ó val ará nyos vesz te sé gek re vo nat ko zik, ak kor a hi tel -
in té zet al kal maz hat ja a 50.  §-ban fog lalt ren del ke zé se ket.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül, ha az
ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó nak csak rész ben van hi tel koc ká -
za ti fe de ze te és a hi tel in té zet a fel ügye le ti kép let mód sze -
rét al kal maz za, ak kor az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ót leg -
alább ket tõ po zí ci ó nak kell te kin te ni és a hi tel koc ká za ti fe -
de zet tel el nem lá tott részt kell az ala cso nyabb hi tel mi nõ sí -
té sû po zí ci ó nak te kin te ni.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ala cso nyabb hi tel mi nõ sí té sû
po zí ció koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ké nek meg ha tá -
ro zá sa kor az 5. szá mú mel lék let ben fog lal ta kat kell al kal -
maz ni az zal, hogy a T ér té ket e*-ra kell kor ri gál ni elõ re
ren del ke zés re bo csá tott hi tel koc ká za ti fe de zet ese tén, il -
let ve (T-g)-re elõ re nem ren del ke zés re bo csá tott hi tel koc -
ká za ti fe de zet ese tén úgy, hogy

a) e* az E*-nak az ala pul szol gá ló hal maz (pool) elvi
fõ össze gé hez vi szo nyí tott ará nya, ahol E* az ér ték pa pí ro -
sí tott po zí ci ó nak a Hkr. sze rin ti szten derd mód szer sze rint, 
a hi tel koc ká za ti fe de zet figye lembe véte lével szá mí tott ki -
tett ség ér té ke, az ér ték pa pí ro sí tott po zí ció össze gét E-nek
te kint ve,

b) g a hi tel koc ká za ti fe de zet – azaz a Hkr. sze rin ti eset -
le ges de vi za nem- és le já ra ti el té ré sek figye lembevétele
mel let ti – ér té ké nek az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek ér té ké -
hez vi szo nyí tott ará nya, és

elõ re nem ren del ke zés re bo csá tott hi tel koc ká za ti fe de zet
ese té ben a hi tel koc ká za ti fe de ze tet nyúj tó koc ká za ti sú lyát 
kell al kal maz ni a po zí ció azon ré szé re, amely kí vül esik a
T – e be kez dés sze rint – kor ri gált ér té kén.

Lejárat elõtti visszafizetést biztosító rendelkezést
tartalmazó, rulírozó megállapodásból származó

kitettségek értékpapírosítására vonatkozó pótlólagos
tõkekövetelmények

52.  §

(1) A le já rat elõt ti vissza fi ze tést biz to sí tó ren del ke zést
tar tal ma zó, ru lí ro zó meg ál la po dás ból szár ma zó ki tett sé -
gek ér ték pa pí ro sí tá sa ese tén az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé -
nye zõ hi tel in té zet nek az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció koc ká -
zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té két a 25–33.  §-ban fog lal tak -
nak meg fele lõen – a (2)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott
el té rés sel – kell ki szá mí ta nia.

(2) E cím al kal ma zá sá ban ér ték pa pí ro sí tást kez de mé -
nye zõt meg il le tõ rész

a) a le hí vott össze gek fel té te le zett hal ma zá nak (po ol já -
nak) az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let so rán át ru há zott ki tett ség
ér té ke, amely nek az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let ben át ru há zott
tel jes hal maz hoz (po ol hoz) vi szo nyí tott ará nya ha tá roz za
meg a tõke és ka mat fi ze té sé bõl ere dõ pénz áram lás és más
vo nat ko zó olyan össze gek ará nyát, ame lyek nem áll nak
ren del ke zés re az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let ben ér ték pa pí ro -
sí tá si po zí ci ó val ren del ke zõ fe lek szá má ra tör té nõ ki fi ze -
tés cél já ból, és

b) azon hi tel ke re tek le nem hí vott össze gei hal ma zá nak 
(po ol já nak) a ki tett ség ér té ke, amely bõl a le hí vott össze ge -
ket az ér ték pa pí ro sí tás so rán át ru ház ták, és amely nek az
ilyen le nem hí vott ré szek tel jes össze gé hez vi szo nyí tott
ará nya meg egye zik az a) pont sze rin ti ki tett ség ér té ké nek a 
le hí vott össze gek hal ma za (po ol ja) ér ték pa pí ro sí tás so rán
át ru há zott össze gé nek a ki tett ség ér té ké hez vi szo nyí tott
ará nyá val.

(3) E cím al kal ma zá sá ban a be fek te tõ ket meg il le tõ rész
a (2) be kez dés a) pont ja alá nem tar to zó le hí vott össze gek
hal ma za (po ol ja) fel té te le zett ré szé nek ki tett ség ér té ke, va -
la mint azon – a (2) be kez dés b) pont ja alá nem tar to zó – hi -
tel ke re tek le nem hí vott össze gei hal ma zá nak (po ol já nak)
ki tett ség ér té ke, amely hi tel ke ret bõl le hí vott össze ge ket az 
ér ték pa pí ro sí tás so rán át ru ház nak.

(4) Az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõt meg il le tõ rész
nem le het alá ren del ve a be fek te tõ ket meg il le tõ rész nek.

(5) Az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet nek
a (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti ér ték pa pí ro sí tást kez de -
mé nye zõt meg il le tõ rész re vo nat ko zó ki tett sé ge ér ték pa pí -
ro sí tá si po zí ció he lyett az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek
olyan ará nyos ki tett sé gé nek mi nõ sül, mint ha azo kat nem
ér ték pa pí ro sí tot ták vol na. A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti 
hi tel ke re tek le nem hí vott össze ge i nek ará nyos ré szét úgy
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kell te kin te ni, hogy azo kat az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé -
nye zõ ér té ke sí tet te.

A kockázattal súlyozott kitettség érték csökkentése

53.  §

(1) Az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció koc ká zat tal sú lyo zott
ki tett ség ér té ke csök kent he tõ az adott po zí ci ó ra a hi tel in té -
zet ál tal el szá molt ér ték vesz tés vagy kép zett cél tar ta lék
12,5-sze re sé vel.

(2) Ha az ért ték pa pí ro sí tá si po zí ci ó ra 1250%-os koc ká -
za ti súly al kal ma zan dó, ak kor az el szá molt ér ték vesz tést
vagy kép zett cél tar ta lé kot nem le het figye lembe ven ni a
Hkr. 43.  §-a sze rin ti vár ha tó vesz te sé gek ke ze lé se kor.

IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

54.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tá lya.

(2) E ren de let 55–57.  §-a az e ren de let hatályba lépését
kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti. E be kez dés a ha tály ba lé pé sét 
kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát vesz ti.

55.  §

(1) A Hkr. 1.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki, 
egy ide jû leg a § ere de ti szö ve gé nek je lö lé se (1) be kez dés re 
vál to zik:

„(2) Az ér ték pa pí ro sí tá si po zí ci ók ra az e ren de let ben
fog lal ta kat a hi tel in té ze tek ér ték pa pí ro sí tá si tõ ke kö ve tel -
mé nyé rõl  szóló kor mány ren de let ben (a továb biak ban:
Épkr.) fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.”

(2) A Hkr. 3.  §-a a kö vet ke zõ 21–23. pont tal egé szül ki:
[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„21. ér ték pa pí ro sí tás: az Épkr.-ben meg ha tá ro zott fo -

ga lom;
22. ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció: az Épkr.-ben meg ha tá ro -

zott fo ga lom;
23. ügy let rész-so ro zat (tran che): az Épkr.-ben meg ha -

tá ro zott fo ga lom.”

(3) A Hkr. 16.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül
ki:

„(10) Ha a hi tel in té zet hi tel koc ká zat fe de ze té nek nyúj -
tá sa kor az n-dik nem tel je sí tést köve tõen ke rül a fe de zet le -
hí vás ra és en nek be kö vet kez té vel a szer zõ dés meg szû nik,
va la mint a fe de zett ügy let egy el is mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ 
szer ve zet hi tel mi nõ sí té si ka te gó ri á val ren del ke zik, ak kor

az Épkr.-ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti koc ká za ti sú lyo kat
kell al kal maz ni.”

(4) A Hkr. 17.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Koc ká zat men tes té tel nek, azaz nul la szá za lé kos ügy let -
koc ká za ti súllyal szor zan dó nak mi nõ sül]

„b)  a köl csön nyúj tás ra, ér ték pa pír-vá sár lás ra, bank ga -
ran cia és bank ke zes ség nyúj tá sá ra, vál tó le szá mí to lás ra,
vál tó ke zes ség nyúj tá sá ra és egyéb koc ká zat vál la lás ra vo -
nat ko zó le nem hí vott ígér vény és hi tel ke ret, amely bár mi -
kor, fel té tel nél kül, azon na li ha tállyal fel mond ha tó, vagy
amely nél a hi tel fel ve võ hi tel ké pes sé gé ben be kö vet ke zõ
mi nõ ség rom lás au to ma ti ku san a meg ál la po dás fel mon dá -
sát ered mé nye zi.”

(5) A Hkr. 30.  §-a a kö vet ke zõ (9)–(10) be kez dés sel
egé szül ki:

„(9) Az ér ték pa pí ro sí tás ke re té ben elsõ vesz te ség vi se lõ
po zí ci ó ként ke zel he tõ az olyan – vál lal ko zás sal szem -
beni – vá sá rolt kö ve te lés, vissza fi ze ten dõ ár en ged mény,
va la mint biz to sí ték vagy rész le ges ga ran cia, amely nem -
tel je sí té si vesz te ség re, fel hí gu lá si koc ká zat ból szár ma zó
vesz te ség re vagy mind ket tõ re vo nat ko zó elsõ vesz te ség vi -
se lést je len tõ fe de ze tet biz to sít.

(10) Ha a hi tel in té zet egy ki tett ség-cso port ra olyan fel -
té tel lel nyújt hi tel koc ká zat fe de ze tet, hogy azok nál az
n-edik nem tel je sí tés vált ja ki a fe de zet le hí vá sát, és ez a ki -
elé gí té si jog meg nyíl tát ered mé nye zõ hi tel ese mény meg -
szün te ti a szer zõ dést és a ter mék egy el is mert kül sõ hi tel -
mi nõ sí tõ szer ve zet ál tal ké szí tett kül sõ hi tel mi nõ sí tés sel
ren del ke zik, ak kor az Épkr.-ben elõ írt koc ká za ti sú lyo kat
kell al kal maz ni. Ha a hi tel in té zet nem ren del ke zik el is mert 
kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet mi nõ sí té sé vel, ak kor a ko -
sár ban ta lál ha tó ki tett sé gek koc ká za ti sú lya össze adó dik,
ki vé ve (n–1) ki tett sé get, ahol a vár ha tó vesz te ség
12,5-sze re sé nek és a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték -
nek az össze ge nem ha lad hat ja meg a hi tel de ri va tí va ál tal
nyúj tott fe de zet ér té ké nek 12,5-sze re sét. Az össze sí tés bõl
ki zá ran dó (n–1) ki tett sé ge ket azon az ala pon ha tá roz zák
meg, hogy e ki tett sé gek mind egyi ké nek a koc ká zat tal sú -
lyo zott ki tett ség ér té ke ala cso nyabb le gyen, mint az össze -
sí tés ben sze rep lõ bár mely ki tett ség koc ká zat tal sú lyo zott
ki tett ség ér té ke.”

(6) A Hkr. 31.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé szül
ki:

„(11) Az ér ték pa pí ro sí tás ke re té ben elsõ vesz te ség vi se -
lõ po zí ci ó ként ke zel he tõ az olyan la kos ság gal szem be ni
vá sá rolt kö ve te lés, vissza fi ze ten dõ ár en ged mény, va la -
mint biz to sí ték vagy rész le ges ga ran cia, amely nem tel je sí -
té si vesz te ség re, fel hí gu lás ból szár ma zó vesz te ség re vagy
mind ket tõ re vo nat ko zó elsõ vesz te ség vi se lést je len tõ fe -
de ze tet biz to sít.”

(7) A Hkr. a 47.  § (5) be kez dés elsõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az olyan – hi tel koc ká za ti fe de zet tel tel jes mér ték ben
el lá tott – szár maz ta tott ügy let és ér ték pa pír ügy let hez kap -
cso ló dó hi tel ese té ben, amely re szab vá nyo sí tott net tó sí tá si 
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meg ál la po dást al kal maz nak, a le já ra ti idõ a ki tett ség sú -
lyo zott át la gos hát ra lé võ le já ra ti ide je, de leg alább tíz
nap.”

(8) A Hkr. a 108.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 108/A.  §-sal
egé szül ki:

„108/A.  § El is mer he tõ, elõ re nem ren del ke zés re bo csá -
tott hi tel koc ká za ti fe de ze tet nyújt hat biz to sí tó a köz pon ti
kor mány kész fi ze tõ ke zes sé ge mel lett kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott nem pi ac ké pes koc ká zat ra.”

(9) A Hkr. 114.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pénz ügyi biz to sí ték ak kor is mer he tõ el hi tel koc ká za ti 
fe de zet ként, ha]

„c)  a biz to sí ték kal egy har ma dik fél ren del ke zik, ak kor 
a hi tel in té zet min den szük sé ges in téz ke dést meg tesz an -
nak ér de ké ben, hogy a har ma dik fél a biz to sí ték tár gyát sa -
ját esz kö ze i tõl el kü lö nít ve tart sa.”

(10) A Hkr. a 125.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
125/A.  §-sal egé szül ki:

„125/A.  § A köz pon ti kor mány kész fi ze tõ ke zes sé ge
mel let ti nem pi ac ké pes koc ká za tú biz to sí tás ak kor is mer -
he tõ el hi tel koc ká za ti fe de zet ként, ha meg fe lel a nem pi ac -
ké pes koc ká za tú biz to sí tá sok fel té te le i rõl  szóló kü lön jog -
sza bály ban fog lalt fel té te lek nek. A hi tel in té zet eb ben az
eset ben a ki tett sé get a biz to sí tott összeg ön ré sze se dés sel
csök ken tett mér té ké ig a köz pon ti kor mánnyal szem be ni
ki tett ség nek te kint he ti.”

(11) A Hkr. 132.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az (1) be kez dés sze rin ti bel sõ mo dellt a hi tel in té zet 
a Fel ügye let en ge dé lyé vel az ér ték pa pír ügy let hez kap cso -
ló dó hi tel hez is al kal maz hat ja, ha meg fe lel a part ner koc -
ká zat ról  szóló jog sza bály szer zõ dés sze rin ti net tó sí tás ra
meg ha tá ro zott fel té te le i nek.”

(12) A Hkr. 135.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pénz ügyi biz to sí té kok egy sze rû mód sze re ese tén
a biz to sí ték ér té ke a 114.  § (2) be kez dé sé nek e) pont ja sze -
rint meg ál la pí tott pi a ci ér ték.”

(13) A Hkr. a 153.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ
153/A.  §-sal egé szül ki:

„153/A.  § Ha a hi tel in té zet a hi te le zé si koc ká za tát ügy -
let rész-so ro zat ként ru ház za át, ak kor az Épkr.-ben meg ha -
tá ro zot ta kat kell al kal maz ni. A ki fi ze té sek azon ér vé nyes -
sé gi kü szö bét – amely alatt vesz te ség ese tén nem tör té nik
ki fi ze tés – egyen lõ nek kell te kin te ni a vissza tar tott, elsõ
vesz te ség vi se lé si ka te gó ri á ba tar to zó po zí ci ók kal, és ez a
koc ká zat rész le tek ben tör té nõ át ru há zá sát von hat ja maga
után.”

56.  §

(1) A mû kö dé si koc ká zat ke ze lé sé rõl és tõ ke kö ve tel mé -
nyé rõl  szóló 200/2007. (VII. 30.) Korm. ren de let (a továb -

biak ban: Mkr.) 4.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(6) A vál la la ti pénz ügyek üz let ág ba kell be so rol ni:
a) a pénz ügyi esz köz el he lye zé sét az esz köz (ér ték pa -

pír vagy egyéb pénz ügyi esz köz) vé te lé re vo nat ko zó kö te -
le zett ség vál la lás sal (jegy zé si ga ran cia vál la lást)

b) a jegy zés hez kap cso ló dó szol gál ta tást,
c) a be fek te té si ta nács adást,
d) a pénz ügyi esz köz el he lye zé sét az esz köz (pénz ügyi

esz köz) vé te lé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lás nél kül,
e) a tõ ke szer ke zet tel, üz le ti stra té gi á val és az ezek kel

össze füg gõ kér dé sek kel, va la mint az egye sü lés sel és a vál -
la lat fel vá sár lás sal kap cso la tos ta nács adást és szol gál ta tást,

f) a be fek te té si elem zést és a pénz ügyi elem zést.”

(2) Az Mkr. 4.  §-a (7) be kez dé sé nek b) és c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ke res ke dés és ér té ke sí tés te vé keny ség üz let ág ba kell
be so rol ni:]

„b)  pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó an vég zett meg bí zás
fel vé te lét és to váb bí tá sát,

c) a pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó an meg bí zás vég re -
haj tá sát az ügy fél ja vá ra.”

(3) Az Mkr. 4.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(8) A la kos sá gi köz ve tí tõi te vé keny ség üz let ág ba kell
be so rol ni a hi te le zé si koc ká zat ról  szóló kor mány ren de let
alap ján a la kos ság gal szem be ni ki tett sé gi osz tály ba való
so ro lás fel té te le it ki elé gí tõ ki tett sé gek hez kap cso ló dó,
pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó an vég zett meg bí zás vég re -
haj tá sát az ügy fél ja vá ra.”

57.  §

(1) A hi tel in té ze tek nyil vá nos ság ra ho za ta li kö ve tel mé -
nyé nek tel je sí té sé rõl  szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: Nykr.) a 15.  §-t köve tõen a kö vet ke -
zõ cím mel és 15/A.  §-sal egé szül ki:

„Értékpapírosítás

15/A.  § (1) Ér ték pa pí ro sí tás ra tõ ke kö ve tel ményt szá mí -
tó hi tel in té zet nek nyil vá nos ság ra kell hoz nia

a) az ér ték pa pí ro sí tá si ügy le te i nek ér té ke lé sé re és ke -
ze lé sé re szol gá ló sza bály za tok fõbb el ve it és pont ja it,

b) az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let ben be töl tött sze re pét,
c) az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let koc ká zat tal sú lyo zott ki -

tett ség ér té ké nek meg ha tá ro zá sá ra al kal ma zott mód szert,
d) az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let el szá mo lá sá ra vo nat ko zó

szám vi te li po li ti ká já nak fõbb el ve it és pont ja it, ide ért ve az
ér té ke lé si mód szer tant, el szá mo lás ra vo nat ko zó sza bá lyo -
kat, a ha gyo má nyos és a szin te ti kus ér ték pa pí ro sí tás el ha -
tá ro lá sá ra és ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,

e) az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let ese té ben al kal ma zott el is -
mert kül sõ hi tel mi nõ sí tõ szer ve zet ne vét,
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f) az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let ke re té ben át ru há zott vagy
vissza tar tott ügy let rész-so ro zat (tran che) össze gét,

g) az ér ték pa pí ro sí tá si ügy let ke re té ben át ru há zott vagy 
vissza tar tott ügy let rész-so ro zat (tran che) össze gét az al -
kal ma zott koc ká za ti sú lyok sze rin ti meg bon tás ban,

h) a ru lí ro zó meg ál la po dás ból szár ma zó ki tett sé gek
össze gét az ér ték pa pí ro sí tást kez de mé nye zõt és a be fek te -
tõ ket meg il le tõ rész sze rin ti meg bon tás ban, va la mint

i) az adott idõ szak ban meg va ló sult ér ték pa pí ro sí tá si
ügy le tek fõbb jel lem zõ it, azok össze gét, va la mint az át ru -
há zá suk ból szár ma zó be vé telt vagy rá for dí tást.

(2) Ér ték pa pí ro sí tás ra tõ ke kö ve tel ményt szá mí tó, ér ték -
pa pí ro sí tást kez de mé nye zõ hi tel in té zet nek nyil vá nos ság ra 
kell hoz nia az ál ta la ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek össze gét

a) ha gyo má nyos és szin te ti kus ér ték pa pí ro sí tás sze rin ti 
meg bon tás ban, va la mint

b) hi tel mi nõ ség ben be kö vet ke zett rom lást szen ve dett
vagy ké se de lem be esett meg bon tás ban.”

(2) Az Nykr. a 15/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel
és 15/B.  §-sal egé szül ki:

„Partnerkockázat kezelése

15/B.  § A hi tel in té zet nek a szár maz ta tott ügy le tek part -
ner koc ká za tá val kap cso lat ban nyil vá nos ság ra kell hoz nia:

a) a hi te le zé si és ke res ke dé si li mi tek part ner koc ká zat
ke ze lé si rend sze ré hez tör té nõ il lesz té sét,

b) az elõ re nem ren del ke zés re bo csá tott hi tel koc ká za ti
fe de zet tel kap cso la tos sza bály zat part ner koc ká zat hoz kap -
cso ló dó fõbb el ve it,

c) a rossz irá nyú koc ká za tok azo no sí tá sá ra, ke ze lé sé re
vo nat ko zó el já rá so kat,

d) a part ner koc ká zat te kin te té ben a figye lembe vett hi -
tel koc ká za ti fe de zet össze gét,

e) szer zõ dé ses net tó sí tás figye lembevételének ha tá sát a 
tõ ke kö ve tel mény re,

f) a part ner koc ká zat meg ha tá ro zá sá ra al kal ma zott
mód szert,

g) a hi tel de ri va tí vák fel té te le zett ér té két ki tett ség-tí pu -
sok sze rin ti fel osz tás ban,

h) a hi tel de ri va tí va-ügy le tek nek a hi tel in té zet sa ját hi -
tel port fo li ó já ban való al kal ma zá sát, ideért ve a fel hasz nált
hi tel de ri va tí va-ter mé kek fel osz tá sát, és

i) a be csült ér té két, ha a hi tel in té zet a Fel ügye let en ge -

dé lyé vel al kal maz hat ja az a becs lést.”

58.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak való meg -
fe le lést szol gál ja: az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
2006/48/EK irány el ve (2006. jú ni us 14.) a hi tel in té ze tek
te vé keny sé gé nek meg kez dé sé rõl és foly ta tá sá ról (át dol go -
zott szö veg).

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 380/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Ügyletrész-sorozatok lejárati eltérésének kezelésére vonatkozó képlet

RW* = [RW(SP) × (t – t*)/(T – t*)] + [RW(Ass) × (T – t)/(T – t*)]

ahol:

RW* a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték a Hpt. 76.  § (1) be kez dés a) pont já nak 1. al pont ja al kal ma zá sá ban;

RW(Ass) a ki tett sé gek ará nyo san szá mí tott, koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té ke, mint ha azo kat nem ér ték pa pí ro sí -
tot ták vol na;

RW(SP) a 8.  § sze rint szá mí tott koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér ték, a le já ra ti el té rés fi gyel men kí vül ha gyá sá val;

T az ala pul szol gá ló ki tett ség le já ra ta évek ben kife jezve;

t a szin te ti kus ér ték pa pí ro sí tást szol gá ló hi tel koc ká za ti fe de zet le já ra ta évek ben ki fe jez ve; és

t* = 0,25.



2. számú melléklet a 380??/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Minõsített értékpapírosítási pozícióhoz tartozó kockázati súly

1. táblázat

Rövid lejáratú hitelminõsítéssel nem rendelkezõ pozíciók

Hi tel mi nõ sí té si be so ro -
lás

1 2 3 4 5 vagy
ma ga sabb

Koc ká za ti súly 20% 50% 100% 350% 1250%

2. táblázat

Rövid lejáratú hitelminõsítéssel rendelkezõ pozíciók

Hi tel mi nõ sí té si be so ro -
lás

1 2 3 4 4 vagy
ma ga sabb

Koc ká za ti súly 20% 50% 100% 1250%

3. számú melléklet a 380/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Lejárat elõtti visszafizetést biztosító rendelkezést tartalmazó, rulírozó megállapodásból származó kitettségek
értékpapírosítására vonatkozó ügyletkockázati súly

Ér ték pa pí ro sí tá si fel ár
3 havi át la ga

Ügy let koc ká za ti súly
el len õr zött ren del ke zés

ese tén

Ügy let koc ká za ti súly
nem el len õr zött ren del ke zés

ese tén

A szint fö lött 0%     0%     

A szint 1%     5%     

B szint 2%     15%     

C szint 10%     50%     

D szint 20%     100%     

E szint 40%     100%     

Ahol:

„A szint” olyan ér ték pa pí ro sí tá si fel ár szin te ket je löl, ame lyek ki seb bek az ér ték pa pí ro sí tá si fel ár ha tár szint jé nek
133,33%-ánál, de nem ki seb bek an nak 100%-ánál;

„B szint” olyan ér ték pa pí ro sí tá si fel ár szin te ket je löl, ame lyek ki seb bek az ér ték pa pí ro sí tá si fel ár ha tár szint jé nek
100%-ánál, de nem ki seb bek an nak 75%-ánál;

„C szint” olyan ér ték pa pí ro sí tá si fel ár szin te ket je löl, ame lyek ki seb bek az ér ték pa pí ro sí tá si fel ár ha tár szint jé nek
75%-ánál, de nem ki seb bek an nak 50%-ánál;

„D szint” olyan ér ték pa pí ro sí tá si fel ár szin te ket je löl, ame lyek ki seb bek az ér ték pa pí ro sí tá si fel ár ha tár szint jé nek
50%-ánál, de nem ki seb bek an nak 25%-ánál; és

„E szint” olyan ér ték pa pí ro sí tá si fel ár szin te ket je löl, ame lyek ki seb bek az ér ték pa pí ro sí tá si fel ár ha tár szint jé nek
25%-ánál.
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4. számú melléklet a 380/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Minõsítésen alapuló módszer kockázati súlyai

1. táblázat

Rövid lejáratú hitelminõsítéssel nem rendelkezõ pozíciók

Hi tel mi nõ sí té si be so ro lás Koc ká za ti súly

A B C

1 7% 12% 20%

2 8% 15% 25%

3 10% 18% 35%

4 12% 20% 35%

5 20% 35% 35%

6 35% 50% 50%

7 60% 75% 75%

8 100% 100% 100%

9 250% 250% 250%

10 425% 425% 425%

11 650% 650% 650%

12 vagy ma ga sabb 1250% 1250% 1250%

2. táblázat

Rövid lejáratú hitelminõsítéssel rendelkezõ pozíciók

Hi tel mi nõ sí té si be so ro lás Koc ká za ti súly

A B C

1 7% 12% 20%

2 12% 20% 35%

3 60% 75% 75%

4 vagy ma ga sabb 1 250% 1 250% 1 250%

1. A táb lá za tok „A” osz lo pá ban ta lál ha tó koc ká za ti súlyt kell al kal maz ni, ha a po zí ció az ér ték pa pí ro sí tás leg ala cso -
nyabb vesz te ség vi se lõ ké pes ség gel ren del ke zõ ügy let rész-so ro za tá ba tar to zik. An nak meg ha tá ro zá sá hoz, hogy az adott
ügy let rész-so ro zat a leg ala cso nyabb vesz te ség vi se lõ ké pes ség gel ren del ke zik-e, nem kell figye lembe ven ni a ka ma tok -
ból, de vi za szár ma zé kos ügy le tek bõl vagy egyéb kap cso ló dó ki fi ze té sek bõl ere dõ össze ge ket.

2. Azok ra a po zí ci ók ra, ame lyek az ér ték pa pí ro sí tás le ge lõ re so rolt ügy let rész-so ro za tá hoz tar toz nak 6%-os koc ká za -
ti súly al kal maz ha tó, ha ez az ügy let rész-so ro zat min den szem pont ból elõ rébb so rolt az ér ték pa pí ro sí tás egy má sik olyan
ügy let rész-so ro za tá nál, amely hez a táb lá za tok sze rint 7%-os koc ká za ti súlyt ren del né nek, fel té ve, hogy

a) az ér ték pa pí ro sí tás hát rább so rolt ügy let rész-so ro za tá nak vesz te ség el nye lõ ké pes sé ge alap ján ez in do kolt, és
b) a po zí ció
ba) olyan kül sõ hi tel mi nõ sí tés sel ren del ke zik, amely meg fe lel a táb lá za tok 1. hi tel mi nõ sí té si be so ro lá sá nak, vagy
bb) kül sõ hi tel mi nõ sí tés sel nem ren del ke zik, de tel je sí ti a 36.  §-ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket az zal, hogy a re -

fe ren cia-po zí ció alatt azok a hát rább so rolt ügy let rész-so ro za tok ba ta lál ha tó po zí ci ók ér ten dõk, ame lyek hez a táb lá za tok 
sze rint 7%-os koc ká za ti súlyt ren del né nek.

3. A táb lá za tok „C” osz lo pá ban ta lál ha tó koc ká za ti súlyt kell al kal maz ni, ha a po zí ció olyan ér ték pa pí ro sí tá si ügy let -
hez kap cso ló dik, ahol az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek tény le ges szá ma hat nál ke ve sebb.
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Az értékpapírosított kitettségek tényleges számának kiszámításához az egy ügyféllel szembeni több ügylet kapcsán
fennálló kitettségeket egy kitettségnek kell tekinteni.

A kitettségek tényleges számát az alábbiak szerint kell kiszámítani:

N
EAD

EAD

i

i

i

i

�
�
�

( ) 2

2

Ahol:
EADi az összes, az in ügyféllel szembeni kitettségek értékének az összege.
Értékpapírosított kitettségek értékpapírosítása (újraértékpapírosítás) esetén a hitelintézetnek a halmazban (poolban)

található értékpapírosított kitettségek számát kell figyelembe vennie, nem pedig az eredeti halmazok (poolok) alapjául
szolgáló kitettségek számát, amelyekbõl az alapul szolgáló értékpapírosított kitettségek erednek.

Ha rendelkezésre áll a legnagyobb kitettséghez tartozó portfólió részesedés, a hitelintézet az N értékét az 1/C1 hánya-
dos alkalmazásával is kiszámíthatja, ahol C1 a legnagyobb kitettséghez tartozó portfólió részesedés.

4. Minden más pozícióra a táblázatok „B” oszlopában található kockázati súlyt kell alkalmazni.

5. számú melléklet a 380/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Felügyeleti képlet módszerének kockázati súlyai

1. A kitettségre alkalmazandó kockázati súly

12,5 × (S[L + T] – S[L])/T
ahol:

ahol:
h = (1 – Kirbr/ELGD)N

c = Kirbr/(1 – h)

a = g • c
b = g • (1 – c)
d = 1 – (1 – h) • (1 – Beta[Kirbr;a,b])
K[x] = (1 – h) • (1 – Beta[x;a,b])x + Beta[x;a + 1,b]c)

� = 1 000,

és � = 20.
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Ahol:

a béta [x; a, b] az a és b pa ra mé te rek kel jel lem zett, x pon ton ér té kelt ku mu la tív béta el osz lás ra utal;
a T (a po zí ci ó hoz tar to zó ügy let rész-so ro zat vas tag sá ga) ér té ket az (a) ügy let rész-so ro zat ér té ké nek a (b) ér ték pa pí ro -

sí tott ki tett sé gek ér té ké hez vi szo nyí tott ará nya ként le het ki fe jez ni;
a szár maz ta tott ügy let bõl szár ma zó ér ték pa pí ro sí tá si po zí ció ki tett ség ér té ke, ha az ak tu á lis pót lá si költ ség nem po zi -

tív ér ték, ak kor a part ner koc ká zat ról  szóló kor mány ren de let sze rint ki szá mí tott le het sé ges jö võ be ni hi te le zé si koc ká zat;
a Kirbr az (a) Kirb-nek a (b) ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek ér té ké hez vi szo nyí tott ará nya. A Kirbr ér té ket ti ze des tört

alak ban fe je zik ki;
az L (a hi tel mi nõ ség-ja ví tás szint je) ér té ket a po zí ci ó hoz tar to zó ügy let rész-so ro zat nak alá ren delt összes ügy let -

rész-so ro zat ér té ke össze gé nek az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek ér té ke össze gé hez vi szo nyí tott ará nyá val fe je zik ki. A tõ -
ké sí tett jö võ be ni jö ve del mek nem tar toz nak a mért L ér ték alá. Az ügy fe let a part ner koc ká zat ról  szóló kor mány ren de let -
ben fel so rolt olyan szár maz ta tott ügy le te ket il le tõ össze ge ket, ame lyek alá van nak ren del ve a szó ban for gó ügy let -
rész-so ro zat nak, ak tu á lis pót lá si költ sé gen le het ér té kel ni (a po ten ci á lis jö võ be ni hi te le zé si koc ká za tok nél kül) a hi tel mi -
nõ ség ja ví tás szint jé nek ki szá mí tá sa kor;

az N a ki tett sé gek nek a 4. szá mú mel lék let 3. pont ja sze rint ki szá mí tott tény le ges szá ma.

2. A ki tett ség gel sú lyo zott át la gos nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá tát (ELGD) az aláb bi ak sze rint kell ki szá mí ta ni:

ELGD

LGD EAD

EAD

i i

i

i

i

=

×å

å

ahol:

az LGDi az in ügy fél lel szem be ni összes ki tett ség át la gos nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá ta (LGD) ér té ke, ha az LGD ér -
té két a Hpt. 76/B–76/D.  §-a sze rint ál la pít ják meg.

Ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek ér ték pa pí ro sí tá sa (új ra ér ték pa pí ro sí tás) ese tén az ér ték pa pí ro sí tott po zí ci ók ra 100%-os
nem tel je sí tés ko ri vesz te ség rá ta (LGD) ér té ket kell al kal maz ni.

Ha a vá sá rolt kö ve te lé sek nél a nem tel je sí tést és a fel hí gu lá si koc ká za tot egy ér ték pa pí ro sí tá son be lül össze von va ke -
ze lik, ak kor az LGDi ér ték a hi te le zé si koc ká zat LGD ér té ké nek és a fel hí gu lá si koc ká zat LGD ér té ke 75%-ának sú lyo -
zott át la ga az zal, hogy ezen sú lyok ké pe zik a hi te le zé si koc ká zat és a fel hí gu lá si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyét.

3. Egy sze rû sí tett be me ne ti ada tok

Ha a leg na gyobb ki tett ség hez tar to zó port fó lió ré sze se dés (C1) nem ha lad ja meg 3%-nál na gyobb mér ték ben az ér ték -
pa pí ro sí tott ki tett sé gek hez tar to zó ki tett ség ér té kek össze gét, ak kor a fel ügye le ti kép let mód sze re al kal ma zá sa kor a hi -
tel in té zet az LGD ér té két 50%-nak te kint he ti, és az N ér té két az aláb bi kép le tek egyi ké vel szá mít hat ja ki:

{ }N C C
C C

m
mCm

m
=

æ

è
ç

ö

ø
÷1

1
1

1
1 10(

–

–
) max – ,

–

vagy

N=1/C1.

Ahol

A Cm a leg na gyobb „m” ki tett sé gek hez tar to zó ki tett ség ér té kek össze gé nek az ér ték pa pí ro sí tott ki tett sé gek hez tar to zó 
ki tett ség ér té kek össze gé hez vi szo nyí tott ará nya. Az „m” szint jét a hi tel in té zet ha tá roz za meg.

4. La kos sá gi ki tett sé ge ket érin tõ ér ték pa pí ro sí tá si ügy let ese té ben a Fel ügye let en ge dé lyez he ti a fel ügye le ti kép let
mód sze ré nek a kö vet ke zõ egy sze rû sí té sek kel tör té nõ al kal ma zá sát:

h = 0 és v = 0.
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A Kormány
381/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a hitelintézet partnerkockázatának kezelésérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va, a hi tel in té ze -
tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi
CXII. tör vény 235.  §-a (1) be kez dé sé nek l) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján az aláb bi a kat ren de li el:

I. Fejezet

Bevezetõ rendelkezések

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a hi tel in té ze tek re, va la mint a hi -
tel in té zet tel egyen ér té kû pru den ci á lis sza bá lyo zás nak
meg fe le lõ pénz ügyi vál lal ko zá sok ra (a továb biak ban
együtt: hi tel in té zet) ter jed ki.

(2) A hi tel in té zet nek a part ner koc ká zat ra vo nat ko zó tõ -
ke kö ve tel mé nyé nek meg ha tá ro zá sa so rán az e ren de let ben 
nem sza bá lyo zott ese tek ben a hi te le zé si koc ká zat ke ze lé -
sé rõl és tõ ke kö ve tel mé nyé rõl  szóló 196/2007. (VII. 30.)
Korm. ren de let ben (a továb biak ban: Hkr.) fog lal ta kat kell
al kal maz nia.

(3) A hi tel in té zet nek az e ren de let ben nem sza bá lyo zott
pénz ügyi esz kö zök part ner koc ká za tá ra vo nat ko zó tõ ke kö -
ve tel ményt a ke res ke dé si könyv ben nyil ván tar tott po zí ci -
ók, koc ká zat vál la lá sok, a de vi za ár fo lyam koc ká zat és
nagy koc ká za tok fe de ze té hez szük sé ges tõ ke kö ve tel mény
meg ál la pí tá sá nak sza bá lya i ról és a ke res ke dé si könyv ve -
ze té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 244/2000. (XII. 24.) 
Korm. ren de let ben (a továb biak ban: Kkr.) fog lal tak sze -
rint kell meg ha tá roz nia.

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
1. ál ta lá nos rossz irá nyú koc ká zat: a part ne rek nem tel -

je sí té sé nek va ló szí nû sé ge po zi tív kor re lá ci ó ban áll az ál ta -
lá nos pi a ci koc ká za ti té nye zõk kel;

2. bel sõ mo dell mód szer sze rin ti tény le ges le já rat: az
egy év nél hosszabb le já ra tú net tó sí tá si hal maz ese tén a
net tó sí tá si hal maz ban lévõ ügy le tek tel jes fu tam idõ re szá -
mí tott és koc ká zat men tes ka mat tal disz kon tált vár ha tó ki -
tett sé gei össze gé nek és a net tó sí tá si hal maz egy évre szá -
mí tott, disz kon tált vár ha tó ki tett sé gei össze gé nek a há nya -
do sa az zal, hogy az egy év nél rö vi debb elõ re jel zé si ho ri -
zon tok ra ez a tény le ges le já rat kor ri gál ha tó a meg úju lá si
koc ká zat tük rö zé se ér de ké ben oly mó don, hogy szá mí tá sa -
kor a vár ha tó ki tett sé get a tény le ges vár ha tó ki tett ség gel
he lyet te sí tik;

3. biz to sí ték ki egé szí té si meg ál la po dás: a szer zõ dés ben 
meg ha tá ro zott mér té kû ki tett sé get meg ha la dó mér té kû ki -
tett ség ese té re hi tel koc ká za ti fe de ze tet biz to sí tó szer zõ -
dés;

4. biz to sí té ki ha tár ér ték: a ki tett ség azon leg na gyobb
ér té ke, amely nek meg ha la dá sa ese tén az egyik part ner nek
jo gá ban áll fe de ze tet kér ni;

5. biz to sí té ki koc ká za ti pe ri ó dus: olyan idõ tar tam,
amely a nem tel je sí tõ part ner rel szem ben fenn ál ló ügy le tek 
net tó sí tá si hal ma zát biz to sí tó fe de ze tek utol só át adá sá tól
tart a part ner rel szem be ni po zí ci ók le zá rá sá ig és az eb bõl
ere dõ pi a ci koc ká za tok is mé telt le fe de zé sé ig;

6. egye di rossz irá nyú koc ká zat: a part ner rel szem be ni
ki tett ség a part ner nem tel je sí té sé nek va ló szí nû sé gé vel
 pozitív kor re lá ci ó ban áll a part ner rel kö tött ügy let ter mé -
sze té nél fog va az zal, hogy egy hi tel in té zet egye di rossz
irá nyú koc ká zat nak van ki té ve, ha egy adott part ner rel
szem be ni jö võ be ni ki tett ség vár ha tó an nagy, ami kor a
part ner nem tel je sí té sé nek va ló szí nû sé ge szin tén ma gas;

7. ér ték pa pír ügy let hez kap cso ló dó hi tel: olyan hi tel,
ame lyet egy hi tel in té zet ér ték pa pí rok vá sár lá sá hoz, el adá -
sá hoz, il let ve ke res ke del mé hez nyújt, amely nem fog lal ja
ma gá ban az ér ték pa pír fe de zet tel nyúj tott hi tel ke re tet;

8. fe de ze ti (hed ging) hal maz: egyet len net tó sí tá si hal -
ma zon be lü li ügy le tek bõl szár ma zó olyan ki tett sé gek bõl
vagy hi tel koc ká za ti fe de ze tek bõl szár ma zó koc ká za ti
pozí ciók összes sé ge, ame lyek nek ki zá ró lag az egyen le gü -
ket kell figye lembe ven ni az e ren de let ben meg ha tá ro zott
szten derd mód szer sze rin ti ki tett ség ér ték meghatározá -
sakor;

9. hi tel ér té ke lés egy ol da lú ki iga zí tá sa: olyan hi tel ér té -
ke lé si ki iga zí tás, amely tar tal maz za a hi tel in té zet part ner -
rel szem be ni hi tel koc ká za tá nak pi a ci ér té két, azon ban nem 
tar tal maz za a part ner hi tel in té zet tel szem be ni hi tel koc ká -
za tá nak pi a ci ér té két;

10. hi tel ér té ke lé si ki iga zí tás: a part ner rel szem be ni
ügy let port fó lió ér té ké nek a pi a ci kö zép hez ké pest tör té nõ
ki iga zí tá sa úgy, hogy a ki iga zí tás tük röz ze a part ner rel
szem be ni szer zõ dé ses meg ál la po dás nem tel je sí té se  miatt
fel me rü lõ hi te le zé si koc ká zat ér té két, vagy a hi tel in té zet
part ner rel szem be ni hi te le zé si koc ká za tá nak és a part ner
hi tel in té zet tel szem be ni hi te le zé si koc ká za tá nak ér té két;

11. hosszú el szá mo lá si ide jû ügy let: olyan ügy let,
amely ben a part ner vál lal ja, hogy ér ték pa pírt, árut vagy
de vi zát ad át kész pénz, egyéb pénz ügyi esz köz vagy áru
el le né ben, il let ve for dít va, és a szer zõ dés ben rög zí tett tel -
je sí tés vagy szál lí tá si idõ pont

a) a szo ká sos pi a ci át la gos tel je sí té si vagy szál lí tá si
idõ pont és

b) a hi tel in té zet ügy let be tör té nõ lé pé sét kö ve tõ ötö dik
mun ka nap
kö zül az ala cso nyabb idõ tar ta mot meg ha lad ja;

12. je len le gi ki tett ség: azo nos net tó sí tá si hal ma zon be -
lü li, azo nos part ner rel szem be ni ügy le tek vagy ügy -
let-port fó li ók pi a ci ér té ke, ame lye ket a hi tel in té zet a part -
ner nem tel je sí té se kor – csõd-, fel szá mo lá si el já rás ese té re
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nul la meg té rü lés sel szá mol va – el ve szí te ne az zal, hogy ez
az ér ték nem le het ne ga tív;

13. je len le gi pi a ci ér ték: az e ren de let ben meg ha tá ro -
zott szten derd mód szer al kal ma zá sa kor a part ner rel szem -
be ni, a net tó sí tá si hal maz ba be vont ügy le tek összes sé gé -
nek – a ne ga tív és a po zi tív pi a ci ér té kek figye lembe véte -
lével szá mí tott – ak tu á lis, net tó pi a ci ér té ke;

14. ki tett ség-csúcs ér ték: a net tó sí tá si hal maz ban sze -
rep lõ leg hosszabb fu tam ide jû ügy let ese dé kes sé get meg -
elõ zõ, jö võ be li idõ pont ra szá mí tott a ki tett sé gek el osz lá sá -
nak fel sõ per cen ti li se;

15. ki tett sé gek el osz lá sa: azo nos net tó sí tá si hal maz ban
lévõ ügy le tek hi tel koc ká za ti fe de zet tel csök ken tett pi a ci
ér té kei va ló szí nû sé gi el osz lá sá nak elõ re jel zé se, amely nek
szá mí tá sa so rán a hi tel koc ká za ti fe de zet tel csök ken tett pi -
a ci ér té kek ne ga tív ér té kû elõ re jel zé se it nul la ér ték kel kell
figye lembe ven ni;

16. koc ká za ti po zí ció: az e ren de let ben meg ha tá ro zott
szten derd mód szer sze rint, elõ re meg ha tá ro zott al go rit mus 
alap ján az ügy let hez ren delt mé rõ szám;

17. koc ká zat sem le ges el osz lás: a pi a ci ér té kek vagy a
ki tett sé gek el osz lá sa egy olyan jö võ be ni idõ szak ban, ami -
kor az el osz lás a piac ál tal vé lel me zett ér ték (vo la ti li tás)
alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra;

18. köz pon ti szer zõ dõ fél: olyan in téz mény, amely jo gi -
lag he lyet te sí ti a pénz ügyi pi a con kö tött szer zõ dés ben
érin tett part nert, azaz ve võ ként lép fel va la mennyi el adó -
val, il let ve el adó ként va la mennyi ve võ vel szem ben;

19. meg úju lá si koc ká zat: az az összeg, amellyel a vár -
ha tó po zi tív ki tett sé get alul ér té ke lik, ami kor egy part ner -
rel kö tött jö võ be ni ügy le tek vár ha tó an fo lya ma to san zaj la -
nak az zal, hogy az ezek bõl a jö võ be ni ügy le tek bõl szár ma -
zó pót ló la gos ki tett ség nem ké pe zi ré szét a vár ha tó po zi tív
ki tett ség szá mí tá sá nak;

20. net tó sí tá si hal maz: azo nos part ner rel lét re jött olyan 
ügy le tek cso port ja, ame lyek jo gi lag ér vé nye sít he tõ két ol -
da lú net tó sí tá si meg ál la po dás tár gyát ké pe zik, és ame lyek -
re a net tó sí tást az e ren de let ben meg ha tá ro zott szer zõ dé ses 
net tó sí tás és Hkr. Ne gye dik Ré sze le he tõ vé te szi;

21. part ner koc ká zat: az ügy let ben érin tett part ner nek
az ügy let pénz áram lá sa vég le ges el szá mo lá sa elõt ti nem -
tel je sí té sé nek koc ká za ta;

22. pi a ci ér té kek el osz lá sa: azo nos net tó sí tá si hal maz -
ban lévõ ügy le tek net tó pi a ci ér té ke va ló szí nû sé gi el osz lá -
sá nak az ügy le tek becs lé si idõ pon tig re a li zált pi a ci ér té ké -
nek figye lembe véte lével egy jö võ be ni idõ pont ra (elõ re jel -
zé si ho ri zont ra) szá mí tott elõ re jel zé se;

23. sa ját net tó sí tá si hal maz: min den az e ren de let sze -
rint el is mert, jo gi lag ér vé nye sít he tõ két ol da lú net tó sí tá si
meg ál la po dás tár gyát nem ké pe zõ ügy let;

24. ter mék ka te gó ri ák kö zöt ti net tó sí tás: kü lön bö zõ ter -
mék ka te gó ri ák ra vo nat ko zó ügy le tek – az e ren de let ben
meg ha tá ro zott, ter mék ka te gó ri ák kö zöt ti net tó sí tá si sza bá -
lyok kal össz hang ban – azo nos net tó sí tá si hal maz ba tör té -
nõ be vo ná sa;

25. tény le ges el osz lás: a pi a ci ér té kek vagy a ki tett sé -
gek el osz lá sa egy olyan jö võ be ni idõ szak ban, ami kor az
el osz lás múlt be li ér ték (ár-, ár fo lyam-, ka mat láb-vál to zás
alap ján meg ha tá ro zott vo la ti li tás) alap ján ke rül meg ha tá -
ro zás ra;

26. tény le ges vár ha tó ki tett ség: egy meg ha tá ro zott idõ -
pont ban a leg ma ga sabb vár ha tó ki tett ség ér ték, amely
azon a na pon vagy azt meg elõ zõ bár mely idõ pont ban fel -
me rül, amely egy adott idõ pont ra meg ha tá roz ha tó úgy is,
mint az azon idõ pont ra vo nat ko zó an vár ha tó ki tett ség ér -
ték, il let ve a meg elõ zõ idõ pont ra vo nat ko zó tény le ges vár -
ha tó ki tett ség ér ték kö zül a ma ga sabb ér ték;

27. tény le ges vár ha tó po zi tív ki tett ség: a tény le ges vár -
ha tó ki tett ség nek idõ be li sú lyo zott át la ga az elsõ évre, il -
let ve ha a net tó sí tá si hal maz ban sze rep lõ va la mennyi szer -
zõ dés egy éven be lül ese dé kes sé vá lik, ak kor a net tó sí tá si
hal maz ban lévõ leg hosszabb fu tam ide jû szer zõ dés idõ tar -
ta má ra ve tít ve kell meg ha tá roz ni, ahol a súly meg egye zik
az egye di vár ha tó ki tett ség nek az egész idõ in ter val lum ra
ve tí tett ará nyá val;

28. vár ha tó ki tett ség: a ki tett sé gek el osz lá sá nak a net -
tó sí tá si hal maz ban sze rep lõ leg hosszabb fu tam ide jû ügy -
let ese dé kes sé gét meg elõ zõ idõ pont ra szá mí tott át la ga;

29. vár ha tó po zi tív ki tett ség: a vár ha tó ki tett ség nek
idõ be li sú lyo zott át la ga, ahol a súly meg egye zik az egye di
vár ha tó ki tett ség nek az egész idõ in ter val lum ra vi szo nyí -
tott ará nyá val az zal, hogy a mi ni má lis tõ ke kö ve tel mény
szá mí tá sa kor az elsõ év át la gát kell ven ni, il let ve ha a net -
tó sí tá si hal maz ban sze rep lõ va la mennyi szer zõ dés egy
éven be lül ese dé kes sé vá lik, a net tó sí tá si hal maz ban lévõ
leg hosszabb fu tam ide jû szer zõ dés idõ tar ta ma alap ján kell
az át la got szá mí ta ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg nem ha tá ro zott fo ga lom ra a 
hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló
1996. évi CXII. tör vény (a továb biak ban: Hpt.) 2. szá mú
mel lék le té nek, a Hkr.-nek, va la mint a Kkr.-nek az ér tel me -
zõ ren del ke zé sei az irány adó ak.

II. Fejezet

ALKALMAZHATÓ MÓDSZEREK VÁLASZTÁSA

3.  §

(1) A hi tel in té zet a Hkr. 18.  §-ában meg ha tá ro zott ügy -
let ese tén az e ren de let ben meg ha tá ro zott pi a ci ára zás sze -
rin ti mód szert, ere de ti ki tett ség sze rin ti mód szert, szten -
derd mód szert vagy bel sõ mo dell mód szert al kal maz za az -
zal, hogy a Hkr. 18.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá -
ro zott ki tett ség ese tén az ere de ti ki tett ség sze rin ti mód szer
nem al kal maz ha tó.

(2) Ha a hi tel in té zet a tõ ke kö ve tel mé nyé nek meg ha tá ro -
zá sa cél já ból ke res ke dé si köny vet ve zet, ak kor az ere de ti
ki tett ség sze rin ti mód szer nem al kal maz ha tó.
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(3) A hi tel in té zet az e ren de let ben meg ha tá ro zott mód -
sze rek kö zül – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott el té rés sel
– egy mód szert al kal maz hat.

(4) A hi tel in té zet a pi a ci ára zás sze rin ti és a szten derd
mód szert együt te sen is al kal maz hat ja az zal, hogy a
13.  §-ban meg ha tá ro zott ügy le tek hez ki zá ró lag az egyik
mód szert al kal maz za.

(5) A 15.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott el té rés sel, a
Hpt. 90.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti vál lal ko zá sok egy -
más tól el té rõ mód sze re ket is al kal maz hat nak.

(6) A bel sõ mo dell mód szer al kal maz ha tó:
a) a Hkr. 18.  §-ában meg ha tá ro zott ügy let,
b) a re pó ügy le tek,
c) az ér ték pa pír- és áru köl csön zé si ügy let,
d) az ér ték pa pír ügy let hez kap cso ló dó hi tel, és
e) a hosszú el szá mo lá si ide jû ügy let

ki tett ség ér té ké nek meg ha tá ro zá sa kor.

4.  §

(1) Ha a hi tel in té zet a ke res ke dé si könyv ben nem sze -
rep lõ ki tett sé gé nek koc ká za tát vagy part ner koc ká za tát hi -
tel de ri va tí vá val – mint hi tel koc ká za ti fe de zet tel – csök -
ken ti, ak kor a hi te le zé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé nek
szá mí tá sa so rán al kal maz hat ja a Hkr. 153–155.  §-át, vagy
a Hkr. 30.  §-ának (3) be kez dé sét vagy a Hkr. 80–82.  §-át.
Eb ben az eset ben a hi tel de ri va tí va part ner koc ká za ta nul la.

(2) A hi tel in té zet a ke res ke dé si könyv ben nem sze rep lõ, 
el adott, nem tel je sí tés ko ri-cse re ügy let  miatt fel me rü lõ
part ner koc ká zat ese tén a ki tett ség ér té két nul lá nak ve szi,
ha a cse re ügy let a hi tel in té zet ál tal nyúj tott hi tel koc ká za ti
fe de zet és a hi te le zé si koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nye a nem -
tel je sí tés ko ri-cse re ügy let tel jes név ér té ké re vo nat ko zik.

(3) Azo nos part ner rel szem be ni ki tett ség ér té ke az e ren -
de let ben meg ha tá ro zott bár mely mód szer alap ján az ezen
part ner hez tar to zó va la mennyi net tó sí tá si hal maz ra szá mí -
tott ki tett ség ér té kek össze ge.

(4) A köz pon ti szer zõ dõ fél lel kö tött szár maz ta tott ügy -
let, re pó ügy let, ér ték pa pír- és áru köl csön zés, hosszú el szá -
mo lá si ide jû ügy let vagy ér ték pa pír ügy let hez kap cso ló dó
hi tel – ame lyet a köz pon ti szer zõ dõ fél nem uta sí tott vissza 
–  miatt fel me rü lõ part ner koc ká zat ese tén a ki tett ség ér té ke
nul la. Nul la a ki tett ség ér té ke az olyan, köz pon ti szer zõ dõ
fél lel szem be ni ki tett ség nek is, amely szár maz ta tott ügy -
let bõl, re pó ügy let bõl, ér ték pa pír- és áru köl csön zés bõl,
hosszú el szá mo lá si ide jû ügy let bõl vagy ér ték pa pír ügy let -
hez kap cso ló dó hi tel bõl szár ma zik.

(5) A (4) be kez dés ab ban az eset ben al kal maz ha tó, ha a
köz pon ti szer zõ dõ fél az ügy let re vo nat ko zó meg ál la po dás 
va la mennyi részt ve võ jé vel szem ben fenn ál ló part ner koc -
ká zat te kin te té ben napi szin ten, tel jes mér ték ben fe de zet -
tel ren del ke zik.

(6) A hi tel in té zet a hosszú el szá mo lá si ide jû ügy le tek -
bõl szár ma zó ki tett ség ér té két az e ren de let ben meg ha tá ro -

zott mód sze rek bár me lyi ké vel meg ha tá roz hat ja, füg get le -
nül az OTC szár maz ta tott ügy le tek és re pó ügy le tek, ér ték -
pa pír- és áru köl csön zés, va la mint az ér ték pa pír ügy let hez
kap cso ló dó hi te lek ke ze lé sé re vá lasz tott mód sze rek tõl. A
hosszú el szá mo lá si ide jû ügy le tek tõ ke kö ve tel mé nyé nek
ki szá mí tá sa kor a koc ká zat tal sú lyo zott ki tett ség ér té két
bel sõ mi nõ sí té sen ala pu ló mód szer rel szá mí tó hi tel in té ze -
tek al kal maz hat ják a hi te le zé si koc ká za tot szten derd mód -
szer rel szá mí tó hi tel in té ze tek ál tal al kal ma zott koc ká za ti
sú lyo kat.

(7) Ha a hi tel in té zet a pi a ci ára zás sze rin ti mód szert
vagy az ere de ti ki tett ség sze rin ti mód szert al kal maz za, ak -
kor a szá mí tás so rán figye lembe vett, szer zõ dé ses összeg -
nek tel jes mér ték ben le kell fed nie a szer zõ dés bõl szár ma -
zó koc ká za tot.

III. Fejezet

PIACI ÁRAZÁS SZERINTI MÓDSZER

5.  §

(1) A pi a ci ára zás sze rin ti mód szer al kal ma zá sa kor a tõ -
ke kö ve tel ményt szá mí tó hi tel in té zet nek a szár maz ta tott
ügy le tek ese té ben ki kell szá mí ta nia az ügy let je len le gi ki -
tett ség ér té két, azaz a pi a ci árak fel hasz ná lá sá val szá mí tott 
pót lá si költ sé get, és ezek kö zül ki kell vá lasz ta nia a po zi tív 
ér ték kel ren del ke zõ ügy le te ket.

(2) A pi a ci ára zás sze rin ti mód szer al kal ma zá sa kor a tõ -
ke kö ve tel ményt szá mí tó hi tel in té zet nek ki kell szá mí ta nia
az ügy let le het sé ges jö võ be ni ki tett ség ér té két. A szá mí tás
so rán az egyes ügy le tek szer zõ dés sze rin ti ér té két (ha tár -
idõs tõzs dén kí vü li ka mat láb meg ál la po dá sok és swap-ok
ese tén a tény le ges elvi fõ össze ge ket) meg kell szo roz ni az
1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott szá za lé kos ér ték kel.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szá mí tás so rán a
hát ra le võ le já ra ti idõ meg egye zik a kö vet ke zõ ha tár na pig
hát ra le võ idõ vel az olyan ügy let ese té ben, amely ben a
szer zõ dõ part ne rek adott ha tár na pon az ügy let fel té te le it
úgy mó do sít ják, hogy az ügy let pi a ci ér té ke nul la.

(4) Az 1. szá mú mel lék let sze rin ti táb lá zat egyik ka te gó -
ri á já ban sem ne ve sí tett szer zõ dé se ket az áru szer zõ dé sek, a 
ne mes fém ki vé te lé vel osz lop ba kell be so rol ni a hát ra lé võ
le já rat figye lembe véte lével.

(5) Az olyan szer zõ dés ese té ben, ahol a szer zõ dés alap -
ügy le te több al ka lom mal cse ré lõ dik, az 1. szá mú mel lék let 
sze rin ti táb lá zat ban rög zí tett szá za lé kot meg kell szo roz ni
a hát ra lé võ ki fi ze té sek szá má val.

(6) A ka mat láb-szer zõ dés ki vé te lé vel az olyan szer zõ -
dés ese té ben, ahol

a)  fenn ál ló ki tett sé get egy meg ha tá ro zott ki fi ze té si
idõ pon tot köve tõen tel je sí tik és
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b) a fu tam ide jét újra meg ál la pít ják úgy, hogy a szer zõ -
dés pi a ci ér té ke nul la le gyen a ki fi ze té si idõ pont ban,

a hát ra lé võ le já rat a fu tam idõ kö vet ke zõ meg ál la pí tá sá -
ig hát ra lé võ idõ.

(7) Az ügy let ak tu á lis pót lá si költ sé gé nek és a le het sé -
ges jö võ be ni hi te le zé si koc ká za tá nak össze ge a ki tett ség
ér té ke.

IV. Fejezet

EREDETI KITETTSÉG SZERINTI MÓDSZER

6.  §

Az ere de ti ki tett ség sze rin ti mód szer al kal ma zá sa kor a
ki tett ség ér té ké nek meg ha tá ro zá sá hoz az egyes szer zõ dé -
sek szer zõ dés kö té si ér té két (tény le ges elvi fõ össze ge it)
meg kell szo roz ni a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
szá za lé kos ér ték kel.

V. Fejezet

SZTENDERD MÓDSZER

7.  §

(1) A szten derd mód szer csak tõzs dén kí vü li (OTC)
szár maz ta tott ügy le tek és a hosszú el szá mo lá si ide jû ügy -
le tek ese té ben al kal maz ha tó. A ki tett ség ér té ket min den
net tó sí tá si hal maz ese té ben kü lön kell ki szá mí ta ni. A szá -
mí tás so rán a hi tel koc ká za ti fe de zet nem ve he tõ figye -
lembe. A ki tett ség ér ték szá mí tá sát a 3. szá mú mel lék let
1. pont ja sze rint kell el vé gez ni.

(2) Szten derd mód szer al kal ma zá sa ese tén el is mert biz -
to sí ték nak te kint he tõ a Hkr. 100–101.  §-a és a Kkr. 33.  §-a
sze rint el is mert biz to sí ték.

8.  §

(1) A hi tel in té zet a ki fi ze té si részt ki fi ze té si láb nak te -
kin ti, ha egy li ne á ris koc ká za ti pro fi lú, tõzs dén kí vü li
(OTC) szár maz ta tott ügy let ese té ben a pénz ügyi esz köz -
nek ki fi ze tés el le né ben tör té nõ cse ré jé re ke rül sor. Ha az
ügy let ese té ben ki fi ze tést cse rél nek ki fi ze tés re, ak kor a
cse rét két ki fi ze té si láb nak kell te kin te ni. A ki fi ze té si láb
az ügy let ben rög zí tett – hi tel koc ká za ti fe de zet figye -
lembevétele nél kül szá mí tott – brut tó ki fi ze tés, ide ért ve az
ügy let ér té két.

(2) A hi tel in té zet az e §-ban és 9.  §-ban meg ha tá ro zott
szá mí tá sok so rán fi gyel men kí vül hagy hat ja a ki fi ze té si
láb ból szár ma zó ka mat koc ká za tot, ha a ki fi ze té si láb hát -
ra lé võ le já ra ti ide je nem éri el az egy évet.

(3) A hi tel in té zet egy ügy let ként ke zel he ti a két ki fi ze té -
si láb ból álló ügy le tet, ha az ügy le tek azo nos pénz nem ben
fenn ál ló ak (de no mi nál tak).

(4) A hi tel in té zet az olyan li ne á ris koc ká za ti pro fi lú
ügy le tet, ahol az ala pul szol gá ló pénz ügyi esz köz rész -
vény, arany, egyéb ne mes fém vagy áru, az adott pénz ügyi
esz köz ben fenn ál ló po zí ci ó ként az adott pénz ügyi esz köz
fe de ze ti hal ma zá hoz ren de li, és a ki fi ze té si lá bá hoz tar to zó 
ka mat koc ká za tot az an nak meg fe le lõ (adott) ka mat koc ká -
za ti fe de ze ti hal maz hoz ren de li hoz zá. Ha a ki fi ze tés láb
nem ha zai pénz nem ben fenn ál ló (de no mi nált), ak kor az
adott – nem ha zai – pénz nem hez tar to zó koc ká za ti po zí ci ót 
is meg kell ha tá roz ni, és azt an nak fe de ze ti hal ma zá hoz
kell ren del ni.

(5) A hi tel in té zet az olyan li ne á ris koc ká za ti pro fi lú
ügy le tet, ahol az ala pul szol gá ló pénz ügyi esz köz hi tel vi -
szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír, az adott hi tel vi szonyt meg -
tes te sí tõ ér ték pa pír ban fenn ál ló koc ká za ti po zí ci ó ként a
hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír fe de ze ti hal ma zá hoz
ren de li és a ki fi ze té si lá bá hoz tar to zó ka mat koc ká za tot az
an nak meg fe le lõ fe de ze ti hal maz hoz ren de li hoz zá. Ha az
ügy let ese té ben ki fi ze tést cse rél nek ki fi ze tés re és az ügy let 
li ne á ris koc ká za ti pro fi lú, ide ért ve a nem ha zai pénz nem -
ben ki fe je zett, tõzs dén kí vü li ha tár idõs (for ward) ügy le tet
is, ak kor a ki fi ze té si lá bak hoz kü lön-kü lön kell hoz zá ren -
del ni a ka mat koc ká za ti po zí ci ót és azo kat a meg fe le lõ fe -
de ze ti hal maz hoz kell ren del ni. Ha a ki fi ze té si láb nem ha -
zai pénz nem ben fenn ál ló (de no mi nált), ak kor az adott –
nem ha zai – pénz nem hez tar to zó koc ká za ti po zí ci ót is meg 
kell ha tá roz ni, és azt an nak fe de ze ti hal ma zá hoz kell ren -
del ni. Ha az ügy let nem ha zai pénz nem ben fenn ál ló (de no -
mi nált), ak kor az adott – nem ha zai – pénz nem hez tar to zó
koc ká za ti po zí ci ót is meg kell ha tá roz ni, és azt an nak fe de -
ze ti hal ma zá hoz kell ren del ni. Nem ha zai pénz nem ben ki -
fe je zett bá zis swa pügy let ki tett ség ér té ke nul la.

(6) A li ne á ris koc ká za ti pro fi lú ügy let koc ká za ti po zí ci -
ó ja – a hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír ki vé te lé vel –
az ala pul szol gá ló pénz ügyi esz köz ha zai pénz nem ben szá -
mí tott pi a ci ér té ké nek és a mennyi ség nek a szor za ta.

(7) A hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír és a ki fi ze té -
si láb koc ká za ti po zí ci ó ja a még fenn ál ló – hi tel koc ká za ti
fe de ze tet nem tar tal ma zó – ha zai pénz nem ben ki fe je zett
brut tó ki fi ze té sek ér té ké nek és a hi tel vi szonyt meg tes te sí -
tõ ér ték pa pír vagy a ki fi ze té si láb kor ri gált hát ra lé võ át la -
gos fu tam ide jé nek (du ra ti on) a szor za ta.

(8) A nem tel je sí tés ko ri cse re ügy let koc ká za ti po zí ci ó ja
az ala pul szol gá ló hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír
név ér té ké nek és a nem tel je sí tés ko ri cse re ügy let hát ra lé võ
le já ra ti ide jé nek a szor za ta.

(9) A nem li ne á ris koc ká za ti pro fi lú, tõzs dén kí vü li
(OTC) szár maz ta tott ügy let – a hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
ér ték pa pír ki vé te lé vel – koc ká za ti po zí ci ó ja az ala pul szol -
gá ló pénz ügyi esz köz del ta ér té ke.

(10) A nem li ne á ris koc ká za ti pro fi lú, tõzs dén kí vü li
(OTC) szár maz ta tott ügy let ese té ben, ha az ala pul szol gá ló 
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pénz ügyi esz köz hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír
vagy ki fi ze té si láb, a koc ká za ti po zí ció az adott hi tel vi -
szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír vagy ki fi ze té si láb del ta ek -
vi va lens ér té ké nek és a hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa -
pír vagy a ki fi ze té si láb kor ri gált hát ra lé võ át la gos fu tam -
ide jé nek (du ra ti on) a szor za ta.

(11) A koc ká za ti po zí ció meg ál la pí tá sa kor a part ner tõl
ka pott biz to sí té kot az nap ese dé kes szár maz ta tott ügy let
alap ján fenn ál ló kö ve te lés ként (hosszú po zí ció), és a ka -
pott biz to sí té kot, mint a part ner rel szem be ni, az nap ese dé -
kes kö te le zett ség ként (rö vid po zí ció) kell mi nõ sí te ni.

9.  §

(1) A hi tel in té zet nek a koc ká za ti po zí ció – ide nem ért ve 
a hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír koc ká za ti po zí ci ó -
ját – mér té ké nek és elõ je lé nek meg ha tá ro zá sa kor a név ér -
té ket vagy a 3. szá mú mel lék let 2. pont ja sze rin ti del ta ek -
vi va lens ér té ket kell al kal maz nia.

(2) A hi tel in té zet a hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír 
és a ki fi ze té si láb ese té ben a koc ká za ti po zí ció mér té ké nek 
és elõ je lé nek meg ha tá ro zá sa kor a név ér ték és a kor ri gált
hát ra lé võ át la gos fu tam idõ (du ra ti on) szor za tát vagy a
3. szá mú mel lék let 2. pont ja sze rin ti del ta ér ték és a kor ri -
gált hát ra lé võ át la gos fu tam idõ (du ra ti on) szor za tát al kal -
maz za az zal, hogy a szár maz ta tott esz közt az ala pul szol -
gá ló pénz nem ben kell ki fe jez ni.

10.  §

(1) A hi tel in té zet nek a koc ká za ti po zí ci ó it fe de ze ti hal -
ma zok ba kell cso por to sí ta nia úgy, hogy min den egyes fe -
de ze ti hal maz ese té ben a 3. szá mú mel lék let 3. pont ja sze -
rint meg kell ha tá roz nia a koc ká za ti po zí ci ók össze gé nek
ab szo lút ér té két.

(2) A part ner tõl biz to sí ték ként ka pott kész pénz le tét, ki -
fi ze té si láb vagy ala pul szol gá ló hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ 
ér ték pa pír ka mat koc ká za tá nak meg ha tá ro zá sa kor, ha arra
a Kkr. 3. szá mú mel lék le te alap ján leg fel jebb 1,60%-os
egye di koc ká zat ra vo nat ko zó tõ ke kö ve tel ményt le het hoz -
zá ren del ni, ak kor min den pénz nem ese té ben a 3. szá mú
mel lék let 4. pont ja sze rin ti hat fe de ze ti hal maz egyi két kell 
hoz zá ren del ni.

(3) Egy ál ta lá nos pi a ci ka mat láb szin tet meg je le ní tõ re -
fe ren cia ka mat láb hoz kö tött, ala pul szol gá ló hi tel vi szonyt
meg tes te sí tõ ér ték pa pír ból vagy ki fi ze té si láb ból szár ma -
zó ka mat koc ká za ti po zí ci ó nál, a hát ra lé võ le já ra ti idõ a ka -
mat láb kö vet ke zõ ki iga zí tá sá ig fenn ma ra dó idõ tar tam.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te le ken kí vü li 
eset ben a hát ra lé võ le já ra ti idõ az ala pul szol gá ló hi tel vi -
szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír hát ra lé võ le já ra ti ide je
vagy ki fi ze té si láb es tén az ügy let hát ra lé võ le já ra ti ide je.

(5) A nem tel je sí tés ko ri cse re ügy let alap já ul szol gá ló hi -
tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír min den egyes ki bo csá -
tó já hoz egy fe de ze ti hal mazt kell ren del ni.

(6) Az olyan kész pénz le tét ka mat koc ká za tá nak meg ha -
tá ro zá sa kor,

a) ame lyet a part ner tõl biz to sí ték ként ka pott a hi tel in -
té zet és a part ner nek nincs ala csony egye di koc ká za tú,
fenn ál ló ki tett sé ge, va la mint

b) az olyan ala pul szol gá ló hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
ér ték pa pír ka mat koc ká za tá nak meg ha tá ro zá sa ese tén,
amely hez Kkr. 3. szá mú mel lék le te alap ján 1,60%-os ér -
ték nél ma ga sabb egye di koc ká zat ra vo nat ko zó tõ ke kö ve -
tel ményt kell hoz zá ren del ni az zal, hogy

min den egyes ki bo csá tó hoz egy fe de ze ti hal mazt kell ren -
del ni.

(7) Ha egy ki fi ze té si láb a (6) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pírt kö vet, ak kor az
ala pul szol gá ló hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír min -
den egyes ki bo csá tó já ra egy fe de ze ti hal mazt kell al kal -
maz ni.

(8) A hi tel in té zet azo nos fe de ze ti hal maz ba so rol hat ja
az adott ki bo csá tó hoz tar to zó hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
ér ték pa pír hoz vagy az ala pul szol gá ló hi tel vi szonyt meg -
tes te sí tõ ér ték pa pír hoz tar to zó koc ká za ti po zí ci ó ját, ame -
lyet egy ki fi ze té si láb kö vet vagy amely nem tel je sí tés ko ri
cse re ügy let alap já ul szol gál.

11.  §

(1) A hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pí ro kon kí vül
az ala pul szol gá ló pénz ügyi esz kö zök ak kor so rol ha tó ak
be ugyan azon fe de ze ti hal maz ba, ha azok azo nos vagy ha -
son ló esz kö zök.

(2) A pénz ügyi esz kö zök ak kor ha son ló, ha

a) rész vé nyek ese té ben, azo nos ki bo csá tó rész vé nyei
az zal, hogy a rész vény in dex kü lön ki bo csá tó ként ke ze len -
dõ,

b) ne mes fé mek ese té ben, azo nos ne mes fém az zal,
hogy a ne mes fém-in dex kü lön ne mes fém ként ke ze len dõ,

c) vil la mos áram ese té ben, azo no sak a szol gál ta tá si jo -
gok és kö te le zett sé gek, ame lyek ugyan azon csúcs és nem
csúcs ter he lé sû idõ szak ra vo nat koz nak, bár mely 24 órás
idõ szak ban, és

d) áruk ese té ben, azo nos áruk az zal, hogy az áru in dex
kü lön áru ként ke ze len dõ.

12.  §

A fe de ze ti hal ma zok ra al kal ma zan dó part ner koc ká za -
ti-szor zók (CCRM-ek) ér té két a 3. szá mú mel lék let
5. pont ja sze rint kell meg ha tá roz ni.

2007/183. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14451



13.  §

(1) Az olyan nem li ne á ris koc ká za ti pro fi lú ügy let, il let -
ve ki fi ze té si láb és ala pul szol gá ló hi tel vi szonyt meg tes te -
sí tõ ér ték pa pír ese té ben, amely re a hi tel in té zet a pi a ci koc -
ká zat mi ni má lis tõ ke kö ve tel mé nyé nek meg ha tá ro zá sá ra
szol gá ló mo del lel a del tát, il let ve a kor ri gált hát ra lé võ át la -
gos fu tam idõt (du ra ti on) nem le het meg ha tá roz ni, a Pénz -
ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té nek (a továb biak ban:
Fel ügye let) ha tá ro zat ban dön te nie kell a koc ká za ti po zí ció 
nagy sá gá ról és az al kal maz ha tó part ner koc ká za ti szor zó
ér té ké rõl.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en a Fel ügye let a pi a ci ára -
zás sze rin ti mód szer al kal ma zá sát is elõ ír hat ja az zal, hogy
a net tó sí tás nem el is mer he tõ, azaz a ki tett ség ér té ket úgy
kell meg ha tá roz ni, mint ha egy, az adott ügy le tet tar tal ma -
zó net tó sí tá si hal maz len ne.

14.  §

(1) A hi tel in té zet nek sza bály zat ban kell rög zí te nie azon
bel sõ el já rá so kat, ame lyek az ügy le tek fe de ze ti hal maz ba
tör té nõ be so ro lá sát meg elõ zõ el len õr zés re vo nat koz nak
an nak ér de ké ben, hogy az adott ügy let alap ja az e ren de let
sze rin ti szer zõ dé ses net tó sí tá si kö ve tel mé nyek nek ele get
tevõ, ér vé nyes és ér vé nye sít he tõ szer zõ dés le gyen.

(2) Ha a hi tel in té zet a part ner koc ká za ta mér sék lé sé re
biz to sí té kot al kal maz, ak kor sza bály zat ban kell meg ha tá -
roz nia azon bel sõ el já rá so kat, ame lyek kel a biz to sí ték koc -
ká zat mér sék lõ ha tá sá nak ki szá mí tá sát meg elõ zõ en el len -
õri zi a Hkr.-ben rög zí tett, az el is mer he tõ hi tel koc ká za ti fe -
de zet re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek tel je sü lé sét.

VI. Fejezet

BELSÕ MODELL MÓDSZER

15.  §

(1) A hi tel in té zet – ha meg fe lel a mód szer al kal ma zá sá -
ra vo nat ko zó, e ren de let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek nek – a part ner koc ká zat meg ha tá ro zá sá ra a Fel ügye -
let en ge dé lyé vel a bel sõ mo dell mód szert al kal maz hat ja a
3.  § (6) be kez dé sé nek

a) a) pont já ban,
b) b)–d) pont já ban vagy
c) a)–d) pont já ban

meg ha tá ro zott ügy le tek re az zal, hogy a 3.  § (6) be kez dé sé -
nek e) pont já ban meg ha tá ro zott ügy let re a bel sõ mo dell
mód szer min den eset ben al kal maz ha tó.

(2) Ha a ki tett ség a koc ká zat és a mé ret szem pont já ból
nem je len tõs, ak kor a hi tel in té zet nek nem kell al kal maz nia 
a bel sõ mo dell mód sze rét.

(3) A Fel ügye let en ge dé lyé vel a bel sõ mo dell mód szer
fo ko za to san is be ve zet he tõ a kü lön bö zõ ügy let tí pu sok te -
kin te té ben úgy, hogy a fo ko za tos be ve ze tés idõ tar ta ma
alatt a hi tel in té zet a pi a ci ára zás sze rin ti mód szert vagy a
szten derd mód szert is al kal maz za.

(4) Ha a hi tel in té zet a tõzs dén kí vü li (OTC) szár maz ta -
tott ügy le tek és a hosszú el szá mo lá si ide jû ügy le tek ese té -
ben nem al kal maz hat ja a bel sõ mo dell mód szert, ak kor a
pi a ci ára zás sze rin ti mód szert vagy a szten derd mód szert
kell al kal maz nia. A Hpt. 90.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti
vál lal ko zá sok ese té ben a pi a ci ára zás sze rin ti mód szer és a
szten derd mód szer együt tes al kal ma zá sa le het sé ges az zal,
hogy egy adott vál lal ko zá son be lül az együt tes al kal ma zás
fel té te le, hogy a 13.  §-ban meg ha tá ro zott ügy let re csak az
egyik mód szer ke rül al kal ma zás ra.

(5) Bel sõ mo dell mód szert al kal ma zó hi tel in té zet a Fel -
ügye let en ge dé lyé vel tér het át a pi a ci ára zás sze rin ti vagy
szten derd mód szer al kal ma zá sá ra

a) egye sü lés vagy szét vá lás ese tén vagy

b) olyan el há rít ha tat lan, a hi tel in té zet ér dek kö rén kí vü -
li, neki fel nem ró ha tó ese mény ese tén, amely meg aka dá -
lyoz za a bel sõ mo dell mód szer al kal ma zá sát.

(6) Ha a bel sõ mo dell mód szert al kal ma zó hi tel in té zet
nem tel je sí ti a bel sõ mo dell mód szer al kal ma zá sá hoz szük -
sé ges fel té te le ket és kö ve tel mé nye ket, ak kor a jog sze rû
mû kö dés hely re ál lí tá sá ról ki lenc ven na pon be lül kö te les a
Fel ügye let nek in téz ke dé si ter vet be nyúj ta ni.

Kitettség érték

16.  §

(1) A ki tett ség ér té ket net tó sí tá si hal ma zon ként kell
meg ha tá roz ni.

(2) A mo dell nek al kal mas nak kell len nie

a) a net tó sí tá si hal maz pi a ci ér té ké ben – a pi a ci vál to -
zók, ide ért ve a ka mat láb-, de vi za ár fo lyam-vál to zá sa  miatti 
– be kö vet ke zõ vál to zá sok elõ re je lez he tõ el osz lá sá nak,

b) a net tó sí tá si hal maz ki tett ség ér té ké nek – a pi a ci vál -
to zók vál to zá sa ese tén – egy adott jö võ be ni idõ pont ra vo -
nat ko zó

meg ha tá ro zá sá ra.

(3) A (2) be kez dés te kin te té ben a biz to sí ték ki egé szí té si
meg ál la po dást kö tött part ne rek ese tén a mo dell a biz to sí -
ték jö võ be ni vál to zá sa it is figye lembe ve he ti.

(4) A hi tel in té zet a Hkr. 100–101.  §-a és a Kkr. 33.  §-a
alap ján el is mer he tõ pénz ügyi biz to sí té ko kat is figye lembe
ve he ti a net tó sí tá si hal maz pi a ci ér té ké ben be kö vet ke zõ
vál to zá sok elõ re je lez he tõ el osz lá sá nak meg ha tá ro zá sa so -
rán, ha a bel sõ mo dell mód szer al kal ma zá sá ra vo nat ko zó
kö ve tel mé nyek a biz to sí ték ese té ben is tel je sül nek.
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17.  §

A bel sõ mo dell mód sze re al kal ma zá sa kor a ki tett ség ér -
té ket a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell 
ki szá mí ta ni.

18.  §

(1) A 4. szá mú mel lék let 1. pont já tól el té rõ en a Fel ügye -
let en ge dé lyé vel a hi tel in té zet sa ját becs lé se alap ján leg -
alább 1,2-es ér té kû ? ér té ket al kal maz hat, ahol ? az összes
part ner part ner koc ká za tá nak át fo gó tel jes szi mu lá ci ó já ból
szá mí tott bel sõ tõke és a vár ha tó po zi tív ki tett ség ér té ken
ala pu ló bel sõ tõke ará nya az zal, hogy a vár ha tó po zi tív ki -
tett sé get rög zí tett nek kell te kin te ni.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sa kor a hi tel in té zet nek az
? ér ték re vo nat ko zó sa ját becs lé se kor figye lembe kell ven -
nie az összes part ner part ner koc ká za tá nak át fo gó tel jes
szi mu lá ci ó já ból szá mí tott bel sõ tõ ké ben az ügy le tek vagy
az ügy le tek port fó li ó ja pi a ci ér té ké nek szto chasz ti kus vál -
to zá sá nak el osz lá sát be fo lyá so ló té nye zõ ket. Az ? sa ját
becs lés nek figye lembe kell ven nie a port fó li ók szem csé -
zett sé gét, ta golt sá gát is.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti arány nak a mo del le zé si
mód szer rel, a pa ra mé te rek re vo nat ko zó elõ írásokkal és a
port fó lió össze té te lé vel kon zisz tens nek kell len nie. Az al -
kal ma zott mód szer nek a hi tel in té zet bel sõ tõ ké re vo nat ko -
zó meg kö ze lí té se te kin te té ben do ku men tált nak és a hi tel -
in té zet ügy ve ze té se ál tal fe lül vizs gált nak kell len nie.

(4) A hi tel in té zet nek a sa ját becs lé se it és mo dell jé nek
koc ká za tát leg alább ne gyed éven te –, il let ve a port fó lió
vál to zá sá nak függ vé nyé ben en nél gyak rab ban – fe lül kell
vizs gál nia.

(5) A pi a ci és a hi te le zé si koc ká zat kö zös mo del le zé sé -
nél al kal ma zott pi a ci té nye zõk vo la ti li tá sát és kor re lá ci ó -
ját, egy ked ve zõt len gaz da sá gi for du lat ese tén a vo la ti li -
tás ban és a kor re lá ci ó ban be kö vet ke zõ le het sé ges nö ve ke -
dés ként, a hi te le zé si koc ká zat ban kell meg je le ní te ni.

(6) A biz to sí ték ki egé szí té si meg ál la po dás hoz tar to zó
net tó sí tá si hal maz ese tén a hi tel in té zet nek a vár ha tó po zi -
tív ki tett ség ér ték meg ha tá ro zá sa so rán a kö vet ke zõ ket kell 
al kal maz nia:

a) tény le ges vár ha tó po zi tív ki tett ség ér ték, a biz to sí ték 
ki egé szí té si meg ál la po dás fi gyel men kí vül ha gyá sá val,

b) a biz to sí ték ki egé szí té si meg ál la po dás ha tár ér té ke –
ha po zi tív – és a biz to sí té ki koc ká za ti pe ri ó dus alatt a ki -
tett ség ér té ké ben be kö vet ke zõ le het sé ges nö ve ke dést
meg je le ní tõ hoz zá adott ér ték, vagy

c) ha a vár ha tó ki tett ség ér ték becs lé se kor a mo dell tük -
rö zi a biz to sí ték-ki iga zí tás ha tá sa it, ak kor a Fel ügye let en -
ge dé lyé vel al kal maz ha tó a 4. szá mú mel lék let 2. pont ja
sze rin ti vár ha tó ki tett ség ér ték.

(7) A (6) be kez dés b) pont ja sze rin ti hoz zá adott ér té ket
a biz to sí té ki koc ká za ti pe ri ó dus alat ti nul la ér té kû ki tett ség 
ér ték bõl szár ma zó, a net tó sí tá si hal maz ki tett sé gé ben be -
kö vet ke zõ vár ha tó nö ve ke dés ként kell szá mí ta ni. A repó
ügy le tek bõl álló net tó sí tá si hal maz ese tén – napi pi a ci ér -
té ke lés és napi biz to sí ték-ki iga zí tás mel lett – öt mun ka -
nap, nem repó ügy le tek bõl álló net tó sí tá si hal maz ese tén
tíz mun ka nap fo gad ha tó el a koc ká zat biz to sí ték-ki iga zí tá -
si idõ sza ka ként.

A partnerkockázat ellenõrzésének szervezeti feltételei

19.  §

(1) A hi tel in té zet nek szer ve ze ti egy ség gel kell ren del -
kez nie a part ner koc ká zat ra vo nat ko zó irá nyí tá si rend szer
ki épí té sé re, mû köd te té sé re, va la mint az al kal ma zott mo -
dell fo lya ma tos, ügy ve ze tés ál ta li fe lül vizs gá la tá nak és el -
len õr zé sé nek biz to sí tá sá ra.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szer ve ze ti egy ség nek
a) el len õriz nie kell az al kal ma zott mo dell hez fel hasz -

nált ada tok in teg ri tá sát,
b) a hi tel in té zet koc ká zat mé ré si mo dell jé rõl je len té se -

ket és elem zé se ket kell ké szí te nie, ide ért ve a koc ká za ti ki -
tett sé gek és a hi te le zé si-, va la mint a ke res ke dé si li mi tek
mér té ke kö zöt ti össze füg gés ér té ke lé sét,

c) füg get len nek kell len nie a koc ká za tok vál la lá sá ért,
meg újí tá sá ért és ke res ke dé sé ért fe le lõs szer ve ze ti egy -
ségtõl,

d) meg fe le lõ em be ri erõ for rás sal kell ren del kez nie, és
e) az igaz ga tó ság, il let ve az ügy ve ze tés ré szé re tör té nõ

je len té si kö te le zett ség nek kell ele get ten nie.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti szer ve ze ti egy ség fel ada ta it
a hi tel in té zet napi hi te le zé si koc ká zat ke ze lé si el já rá si fel -
ada ta i ba in teg rál tan vég zi. A szer ve ze ti egy ség ál tal ké szí -
tett je len té sek, elem zé sek in teg ráns ré szét ké pe zik a bel sõ
ter ve zé si és je len té si rend szer nek.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti szer ve ze ti egy ség a hi tel in -
té zet part ner koc ká za tá nak ala ku lá sát és a koc ká zat mér -
sék lé sé nek mód ját és mér té két na pon ta kö te les je len te ni a
hi tel in té zet ügy ve ze té se szá má ra.

20.  §

(1) A hi tel in té zet nek part ner koc ká zat ra vo nat ko zó meg -
fe le lõ és in teg rált sza bály zat tal, el já rás sal és rend sze rek kel 
kell ren del kez nie, amely ma gá ba fog lal ja a part ner koc ká -
zat azo no sí tá sát, ér té ke lé sét, ke ze lé sét és je len té sét.

(2) A hi tel in té zet part ner koc ká zat ke ze lé si sza bály za tá -
nak tar tal maz nia kell a part ner koc ká zat hoz kap cso ló dó pi -
a ci, lik vi di tá si, jogi és mû kö dé si koc ká za tot is. A hi tel in té -
zet nek az üz le ti dön té se meg ho za ta la elõtt vizs gál nia kell a 
part ner hi tel ké pes sé gét, a tel je sí té si és tel je sí tés elõt ti hi te -
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le zé si koc ká za tot, va la mint ke zel nie kell a fel me rü lõ part -
ner koc ká za tot az egyes part ne rek és a hi tel in té zet port fó li -
ó já nak szint jén.

(3) A hi tel in té zet ügy ve ze té sé nek tá jé koz tat nia kell a
hi tel in té zet igaz ga tó sá gát az összes olyan vál to zás ról,
vagy a part ner koc ká zat ke ze lé si sza bály zat tól való el té rés -
rõl, ame lyek be fo lyá sol ják a part ner koc ká zat ala ku lá sát. A 
hi tel in té zet ügy ve ze té sé nek fo lya ma to san biz to sí ta nia kell 
a part ner koc ká zat hoz kap cso ló dó mi nõ sí té si rend sze rek
meg fe le lõ mû kö dé sét. A hi tel in té zet ügy ve ze té se leg alább
há rom ha von ta be szá mol a hi tel in té zet igaz ga tó sá gá nak a
pi a ci kör nye zet és az eset le ges mû kö dé si prob lé mák part -
ner koc ká zat meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló mo dell ben való
meg je le ní té sé rõl.

(4) A hi tel in té zet part ner koc ká zat ke ze lé si rend sze ré -
nek il lesz ked nie kell a hi te le zé si és ke res ke dé si li mi tek -
hez, amely li mi tek nek kö vet ke ze te sen, va la mint a hi te le -
zõk, a ke res ke dõk és az ügy ve ze tés ál tal át te kint he tõ mó -
don kell a hi tel in té zet koc ká zat ér té ke lé si mo dell jé hez kap -
cso lód nia.

(5) A hi tel in té zet part ner koc ká zat ér té ke lé sé nek ma gá -
ban kell fog lal nia a hi tel li mi tek napi és na pon be lü li fel -
hasz ná lá sá nak mé ré sét. A hi tel in té zet nek meg kell ál la pí -
ta nia az ak tu á lis koc ká zat hi tel koc ká za ti fe de zet tel és fe -
de zet nél kül vett ér té két. A hi tel in té zet nek port fó lió- és
part ner szin ten ki kell szá mí ta nia, és fi gye lem mel kell kí -
sér nie a ki tett ség-csúcs ér té két vagy a le het sé ges ki tett ség -
nek a hi tel in té zet ál tal vá lasz tott kon fi den cia-in ter val lu -
mon be lül vett ér té két. A hi tel in té zet nek figye lembe kell
ven nie a po zí ci ók kon cent rá ci ó ját, ide ért ve a pi a ci, az ága -
za ti vagy a cso port szin tet is.

(6) A hi tel in té zet a koc ká zat ér té ke lé si mo dell napi ki -
me ne ti ada ta in ala pu ló part ner koc ká zat elem zé sek ki egé -
szí té se ként rend sze res idõ kö zön ként – leg alább éven te –
stressz-tesz tet ké szít. Az ügy ve ze tés fo lya ma to san el len -
õr zi a sressz-teszt ered mé nye it, és szük ség ese tén ja vas la -
tot tesz a part ner koc ká zat ra vo nat ko zó sza bály za tok és li -
mi tek mó do sí tá sá ra.

(7) Ha a sressz-teszt ma gas ér zé keny sé get mu tat a kö -
rül mé nyek egy jól meg ha tá roz ha tó cso port já val szem ben,
ak kor a hi tel in té zet ügy ve ze té sé nek a koc ká za tok ke ze lé se 
ér de ké ben azon na li lé pé se ket kell ten nie.

(8) A hi tel in té zet nek a part ner koc ká zat ke ze lé si rend -
szer mû kö dé se te kin te té ben a sza bály za to kat, az el len õr -
zést és az el já rá so kat rend sze re sen – leg alább éven te – fe -
lül kell vizs gál nia.

(9) A hi tel in té zet part ner koc ká zat ke ze lé si rend sze ré -
nek jól do ku men tált nak kell len nie, és biz to sí ta nia kell a
part ner koc ká zat mé ré sé re al kal ma zott, ta pasz ta la ton (em -
pi ri kus vizs gá la ton) ala pu ló mód sze rek ma gya rá za tát.

21.  §

(1) A hi tel in té zet sa ját bel sõ el len õr zé si el já rá sa ke re té -
ben rend sze re sen el vég zi a part ner koc ká zat ke ze lé si rend -

sze re füg get len fe lül vizs gá la tát, ame lyet a 19.  § (1)–(3) be -
kez dés sze rin ti és a (2) be kez dés sze rin ti füg get len el len õr -
zõ egy ség vé gez el.

(2) A part ner koc ká zat ke ze lé si rend sze ré nek fe lül vizs -
gá la ta ki ter jed:

a) a part ner koc ká zat ke ze lé si rend szer és el já rás do ku -
men tált sá gá ra,

b) a part ner koc ká zat el len õr zõ egy ség szer ve ze ti fel -
épí té sé re,

c) a part ner koc ká zat ér té ke lés nek a napi koc ká zat ke ze -
lés be tör té nõ in teg rált sá gá ra,

d) a front-of fi ce és a back-of fi ce ál tal al kal ma zott koc -
ká za ti ára zá si mo del lek és ér té ke lé si rend sze rek jó vá ha -
gyá sá ra vo nat ko zó el já rás ra,

e) a part ner koc ká zat ér té ke lé si el já rás ban be kö vet ke -
zett je len tõs – a ki tett ség ér ték szem pont já ból tíz szá za lé -
kot meg ha la dó – vál to zás jó vá ha gyá sá ra,

f) a koc ká zat ér té ke lé si mo dell ál tal le fe dett part ner koc -
ká za tok kö ré re,

g) a ve ze tõi in for má ci ós rend szer in teg ri tá sá ra,
h) a part ner koc ká za ti ada tok pon tos sá gá ra és tel jes sé -

gé re
i) a mo del lek mû köd te té sé re fel hasz nált adat for rá sok

kon zisz ten ci á já nak, idõ sze rû sé gé nek és meg bíz ha tó sá gá -
nak – ide ért ve ezen adat for rá sok füg get len sé gét – ér té ke lé -
sé re al kal ma zott el len õr zé si el já rás ra,

j) a vo la ti li tá si és kor re lá ci ós fel té te le zé sek pon tos sá -
gá ra és meg fe le lõ sé gé re,

k) az ér té ke lés és a koc ká zat át ala kí tá sá ra vo nat ko zó
szá mí tá sok pon tos sá gá ra, és

l) a mo dell pon tos sá gá nak utó la gos tesz te lés sel tör té nõ
el len õr zé sé re.

Használati teszt

22.  §

(1) A tény le ges vár ha tó po zi tív ki tett ség ér ték ki szá mí -
tá sá hoz al kal ma zott mo dell ál tal meg ha tá ro zott ki tett -
ség-el osz lást in teg rál ni kell a hi tel in té zet napi part ner koc -
ká zat ke ze lé si el já rá sá ba. A mo dell ki me ne ti ér té ke i nek
meg kell je len nie a hi tel in té zet hi tel bí rá la tá ban, bel sõ tõke
al lo ká lá sá ban, part ner koc ká zat ke ze lé sé ben és vál la lat irá -
nyí tá sá ban.

(2) A hi tel in té zet nek a part ner koc ká zat ke ze lé si el osz -
lás meg ha tá ro zá sá ra al kal ma zott mo dell je te kin te té ben fo -
lya ma tos és vissza kö vet he tõ nyil ván tar tás sal kell ren del -
kez nie. A hi tel in té zet nek a vár ha tó po zi tív ki tett ség ér ték
szá mí tá sá hoz al kal ma zott mo dell je te kin te té ben az al kal -
ma zá si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ leg alább egy éven
át meg kell fe lel nie a vár ha tó po zi tív ki tett ség ér ték mo -
dell re meg ha tá ro zott mi ni mum kö ve tel mé nyek nek.

(3) A part ner koc ká za ti ki tett ség el osz lás meg ha tá ro zá -
sá ra al kal ma zott mo dell nek a part ner koc ká zat ke ze lés –
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ide ért ve az azo no sí tá sát, ér té ke lé sét, ke ze lé sét és je len té -
sét – ré szé nek kell len nie. A part ner koc ká zat ke ze lés ma -
gá ban fog lal ja a hi tel li mit fel hasz ná lá sá nak és a bel sõ tõke
al lo ká ci ó já nak ér té ke lé sét. A hi tel in té zet nek a vár ha tó po -
zi tív ki tett sé gen túl a je len le gi ki tett sé ge ket is ér té kel nie
kell. A hi tel in té zet nek ér té kel nie kell a je len le gi ki tett ség -
nek a hi tel koc ká za ti fe de zet tel és fe de zet nél kül vett ér té -
két. A hi tel in té zet hasz ná la ti teszt je ak kor meg fe le lõ, ha a
hi tel in té zet más part ner koc ká za ti ki tett ség re vo nat ko zó –
ide ért ve a ki tett ség-csúcs ér ték vagy a jö võ be ni le het sé ges
ki tett ség – mé rést is al kal maz, ame lyet a vár ha tó po zi tív
ki tett ség szá mí tá sá hoz hasz nált mo dell ál tal be csült ki tett -
ség el osz lás ra ala pít va szá mít ki.

(4) A hi tel in té zet nek a vár ha tó ki tett ség ér ték napi becs -
lé sé re al kal mas rend szer rel kell ren del kez nie ki vé ve, ha a
part ner koc ká za ti ki tett ség rit kább szá mí tá so kat igé nyel. A
hi tel in té zet nek a vár ha tó ki tett ség ér té két olyan elõ re jel zé -
si ho ri zon tok idõ pro fil ja men tén szá mít ja ki, amely vissza -
tük rö zi a jö võ be li pénz áram lá sok és a szer zõ dé sek le já ra -
tá nak idõ be li szer ke ze tét, va la mint össz hang ban van a ki -
tett ség össze té te lé vel és nagy ság rend jé vel.

(5) A ki tett sé ge ket a net tó sí tá si hal maz ba tar to zó összes
szer zõ dés meg szû né sé ig kell ér té kel ni, fi gye lem mel kí sér -
ni és el len õriz ni. A hi tel in té zet nek olyan el já rás sal kell
ren del kez nie, amely a part ner koc ká za tot azo no sít ja és el -
len õr zi ab ban az eset ben is, ha a ki tett ség túl lé pi az egy -
éves ho ri zon tot. A ki tett ség elõ re jel zett nö ve ke dé sé nek a
hi tel in té zet bel sõ tõke mo dell je be me ne ti ér té ké nek kell
len nie.

Stressz-teszt

23.  §

(1) A hi tel in té zet nek a part ner koc ká zat tõ ke meg fe le lé si
fel mé ré sé hez meg bíz ha tó stressz-tesz te lé si el já rá so kat
kell al kal maz nia. A stressz-tesz te lés ered mé nyét össze kell 
ha son lí ta ni a vár ha tó po zi tív ki tett ség ér té ke lé sé vel, és a
hi tel in té zet – a Hpt. sze rin ti – bel sõ tõ ke meg fe le lés ér té ke -
lé si fo lya ma tá nak ré szét kell ké pez nie.

(2) A stressz-tesz te lé si el já rás cél ja
a) a hi tel in té zet hi tel koc ká za ti ki tett sé ge it eset le ges

ked ve zõt le nül be fo lyá so ló gaz da sá gi fel té te lek ben tör té nõ 
jö võ be ni vál to zá sok és le het sé ges ese mé nyek azo no sí tá sa
és

b) a hi tel in té zet a) pont ban meg ha tá ro zott vál to zá sok -
kal szem be ni el len ál ló ké pes sé gé nek fel mé ré se.

(3) A hi tel in té zet nek part ner koc ká za ti ki tett sé ge it
stressz-tesz tel nie kell, ide ért ve a pi a ci és a hi te le zé si koc -
ká za ti té nye zõk együt tes stressz-tesz te lé sét. A part ner koc -
ká zat ra vo nat ko zó stressz-teszt nek figye lembe kell ven nie
a kon cent rá ci ós koc ká za tot, a pi a ci és a hi te le zé si koc ká zat 
kor re lá ci ós koc ká za tát és a part ner koc ká za ti po zí ció lik vi -
dá ci ó ja  miatti pi ac be fo lyá so ló ha tás koc ká za tát. A

stressz-teszt fel mé ri a pi ac be fo lyá so ló ha tás nak a hi tel in -
té zet sa ját po zí ci ó já ra gya ko rolt ha tá sát is, és ezt a ha tást
be épí ti a part ner koc ká zat ér té ke lé sé be.

Rossz irányú kockázat

24.  §

(1) A 19.  § (4) be kez dé se sze rin ti je len tés nek tar tal maz -
nia kell az ál ta lá nos rossz irá nyú koc ká zat nö ve ke dé sét
ered mé nye zõ ki tett sé ge ket.

(2) A hi tel in té zet nek az egye di rossz irá nyú koc ká zat
ese te i nek azo no sí tá sá ra és el len õr zé sé re vo nat ko zó sza -
bály za tá ban meg ha tá ro zott el já rást az adott ügy let tel jes
fu tam ide je alatt al kal maz nia kell.

Modellel szembeni követelmények

25.  §

(1) A mo dell nek idõ sze rû en, tel jes mér ték ben és kö vet -
ke ze te sen meg kell je le ní te nie az ügy let fel té te le it és egyéb 
kö rül mé nye it, ame lyek ki ter jed nek az ér ték re, a le já rat ra,
az ala pul szol gá ló esz köz re, biz to sí ték-ki iga zí tá si és net tó -
sí tá si in téz ke dé sek re.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fel té te le ket és kö rül mé nye -
ket tar tal ma zó adat bá zist rend sze re sen – leg alább éven te
egy szer – fe lül kell vizs gál ni.

(3) A net tó sí tá si in téz ke dés el is me ré sé re vo nat ko zó el -
já rás ér vé nyes sé gé nek és ér vé nye sít he tõ sé gé nek jogi
szak vé le ménnyel alá tá masz tott nak kell len nie.

(4) Az ügy let fel té te le it és egyéb kö rül mé nye it csak bel -
sõ el len õr zést köve tõen le het a mo dell ben al kal maz ni, va -
la mint a mo dell és a for rás ada tok rend sze re kö zött hi va ta -
los egyez te té si el já rá so kat kell fenn tar ta ni an nak fo lya ma -
tos el len õr zé sé re, hogy az ügy let fel té te lei és kö rül mé nyei
a vár ha tó po zi tív ki tett ség ér ték ben meg fele lõen és kö vet -
ke ze te sen meg je len je nek.

26.  §

(1) A mo dell nek az ak tu á lis ki tett ség szá mí tá sá hoz ak -
tu á lis pi a ci ada to kat kell tar tal maz nia. Ha a hi tel in té zet a
vo la ti li tás és a kor re lá ció becs lé sé re múlt be li ada to kat al -
kal maz, ak kor az al kal ma zott idõ sor nak leg alább há rom -
éves nek kell len nie és ne gyed éven te vagy gyak rab ban a
pi a ci fel té te lek vál to zá sa men tén fris sí te ni kell, va la mint a
gaz da sá gi fel té te lek s. k.,álá ját le kell fed nie.

(2) Az ada to kat üz let ágak tól füg get le nül kell be sze rez -
ni, a mo dell ben idõ sze rû en és tel jes kö rû en meg kell je le -
ní te ni, va la mint leg alább ne gyed éven te a tel jes adat bá zist
fe lül kell vizs gál ni.
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(3) A hi tel in té zet nek az ada tok in teg ri tá sát biz to sí tó fej -
lett el já rás sal is ren del kez nie kell, amely meg tisz tít ja az
ada to kat a hi bás, ille tõ leg rend el le nes ada tok tól.

(4) Ha a mo dell köz ve tett pi a ci ada tok ra – ide ért ve az
olyan ter mé ke ket, ame lyek ese té ben nem áll ren del ke zés re 
leg alább há rom év hosszú sá gú múlt be li adat sor – is tá -
masz ko dik, ak kor a bel sõ sza bály za tok ban meg ha tá ro zott
el já rás nak azo no sí ta nia kell a köz ve tett ada to kat, és a hi -
tel in té zet nek írás ban rög zí te nie kell, hogy a köz ve tett adat
kö vet ke ze te sen tar tal maz za a ked ve zõt len pi a ci fel té te lek
ese tén fenn ál ló koc ká za tot.

(5) Ha a mo dell a szá mí tá sok so rán figye lembe ve szi a
biz to sí ték nak a net tó sí tá si hal maz pi a ci ér té ké ben be kö -
vet ke zõ vál to zás ra gya ko rolt ha tá sát, ak kor a hi tel in té zet -
nek a biz to sí ték vo la ti li tá sá nak mo del le zé sé re meg fe le lõ
múlt be li adat tal kell ren del kez nie.

(6) A mo dellt a hi tel in té zet sza bály za ta i nak és el já rá sa i -
nak meg fele lõen bel sõ, igaz ga tó ság ál ta li jó vá ha gyá si el -
já rás nak kell alá vet ni, amely meg ha tá roz za azo kat a vizs -
gá la to kat, ame lyek biz to sít ják a mo dell in teg ri tá sát és
azon fel té te lek azo no sí tá sát, ame lyek kö zött a fel te vé sek
sé rül né nek vagy a vár ha tó po zi tív ki tett ség ér ték alul len ne 
be csül ve. A bel sõ jó vá ha gyá si el já rás so rán a mo dell át fo -
gó fe lül vizs gá la tát kell vég re haj ta ni.

27.  §

(1) A hi tel in té zet nek fi gye lem mel kell kí sér nie a koc ká -
za to kat, és olyan el já rá so kat kell al kal maz nia, ame lyek ki -
iga zít ják a vár ha tó po zi tív ki tett ség ér ték becs lé sét, ha a
koc ká za tok je len tõs mér té kû ek.

(2) A hi tel in té zet nek
a) azo no sí ta nia és ke zel nie kell az egye di rossz irá nyú

koc ká za ta it,
b) leg alább ne gyed éven te össze kell vet nie a vár ha tó

po zi tív ki tett ség ér ték egy éves becs lé sét a ki tett ség tel jes
élet tar ta má ra vo nat ko zó vár ha tó po zi tív ki tett ség ér ték kel, 
ha egy év után nö vek võ koc ká za ti pro fi lú ki tett ség rõl van
szó, va la mint

c) leg alább ne gyed éven te össze kell vet nie a pót lá si
költ sé get – azaz az ak tu á lis ki tett ség ér té ket – a meg va ló -
sult koc ká za ti pro fil lal, ha egy év nél rö vi debb hát ra lé võ le -
já ra ti idõ vel ren del ke zõ ki tett ség rõl van szó, va la mint az
össze ha son lí tást alá tá masz tó ada to kat leg alább öt évig kell 
tá rol nia.

(3) A hi tel in té zet nek sza bály zat ban kell rög zí te nie azon
bel sõ el já rá so kat, ame lyek biz to sít ják, hogy a hi tel in té zet
az ügy let nek a net tó sí tá si hal maz ba tör té nõ be so ro lá sa
elõtt a szer zõ dé ses net tó sí tás ra e ren de let ben elõ írt fel té te -
lek tel je sü lé sét el len õriz ze.

(4) Ha a hi tel in té zet a part ner koc ká za tot biz to sí ték al -
kal ma zá sá val mér sék li, ak kor olyan bel sõ sza bály zat tal
kell ren del kez nie, amely a Hkr.-ben rög zí tett el is mer he tõ -
sé gi fel té te lek el len õr zé sét is elõ ír ja.

A várható pozitív kitettség érték modelljével szembeni
követelmények

28.  §

(1) A hi tel in té zet vár ha tó po zi tív ki tett ség ér ték mo dell -
je ak kor al kal maz ha tó, ha:

a) meg fe lel a Kkr.-ben meg ha tá ro zott a bel sõ mo del lek
hasz ná la tá ra vo nat ko zó mi ni mum kö ve tel mé nyek nek,

b) elõ re jel zi a part ner koc ká za ti ki tett ség ér té ke lé sé hez
szük sé ges ka mat lá bat, de vi za ár fo lya mot, rész vény ár fo -
lya mot, árut és más pi a ci koc ká za ti té nye zõ ket,

c) a pi a ci koc ká za ti té nye zõk re ható jö võ be ni sokk ha -
tás ese tén a part ner koc ká za ti ki tett ség szá mí tá sá hoz al kal -
ma zott ára zá si mo del le ket a mo dell jó vá ha gyá sá nak ke re -
té ben tesz tel ték az zal, hogy az op ci ók ára zá si mo dell jé nek
figye lembe kell ven nie, hogy az op ci ók ér té ke a pi a ci koc -
ká za ti té nye zõk höz vi szo nyít va nem li ne á ris,

d) a vár ha tó po zi tív ki tett ség mo dell tar tal maz za az
ügy let re vo nat ko zó ada to kat és a biz to sí ték kal való el lá -
tott ság ha tá sa i nak figye lembevételéhez szük sé ges ügy le ti
ada to kat, ide ért ve a biz to sí ték jö võ be ni ak tu á lis össze gét,

e) a mo dell meg fe lel a Hkr. biz to sí té kok ra vo nat ko zó
el is mer he tõ sé gi kö ve tel mé nye i nek, és figye lembe ve szi a
biz to sí ték ki egé szí té si meg ál la po dá sok nak a ter mé sze tét,
ide ért ve an nak egy ol da lú sá gát vagy két ol da lú sá gát, a biz -
to sí ték le hí vá sá nak gya ko ri sá gát, a ki tett ség fe de zet len sé -
gé nek idõ tar ta mát, a biz to sí ték nél kü li ki tett ség hi tel in té -
zet ál tal el fo gad ha tó kü szöb ér té két és az át ru há zott össze -
get,

f) a part ner rep re zen ta tív port fó li ó já nak ér té ke lé se fo -
lya ma tos és múlt be li utó tesz te lé sen ala pul,

g) a hi tel in té zet a part ner rep re zen ta tív port fó li ói te kin -
te té ben ne gyed éven te leg alább egy szer utó tesz te lést vé gez 
az zal, hogy a rep re zen ta tív port fó li ó kat a hi tel in té zet koc -
ká za ti té nye zõ i nek és kor re lá ci ó i nak alap ján vá laszt ja ki.

(2) Ha az (1) be kez dés sze rin ti utó tesz te lés azt jel zi,
hogy a mo dell nem pon tos, ak kor a Fel ügye let vissza von ja
a mo dell re vo nat ko zó en ge délyt, vagy a mo dell azon na li
ja ví tá sát biz to sí tó in téz ke dé se ket ír elõ.

VII. Fejezet

SZERZÕDÉSES NETTÓSÍTÁS

Elismerhetõ nettósítási megállapodások

29.  §

(1) A szer zõ dé ses net tó sí tás te kin te té ben
a) a part ner olyan ter mé sze tes vagy jogi sze mély,

amely jo go sult szer zõ dé ses net tó sí tá si meg ál la po dást köt -
ni, és

b) a ter mé kek kö zöt ti szer zõ dé ses net tó sí tá si meg ál la -
po dás olyan a hi tel in té zet és egy part ner kö zött lét re jött
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szer zõ dés, amely egyet len jogi kö te le zett ség ke re té ben az
összes két ol da lú meg ál la po dást és a kü lön bö zõ ter mék ka -
te gó ri ák hoz tar to zó ügy le te ket tar tal maz za az zal, hogy a
ter mé kek kö zöt ti szer zõ dé ses meg ál la po dás a két ol da lú
ala pon vég re haj tott net tó sí tás ra vo nat koz hat.

(2) A ter mé kek kö zöt ti net tó sí tás al kal ma zá sá ban kü -
lön bö zõ ter mék ka te gó ri á nak mi nõ sül:

a) a re pó ügy let, for dí tott re pó ügy let, ér ték pa pír- és áru -
köl csön zé si ügy let,

b) az ér ték pa pír ügy let hez kap cso ló dó hi tel, és
c) a Hkr. 18.  §-a sze rin ti szár maz ta tott ügy let.

(3) A tõ ke kö ve tel mény szá mí tá sa so rán a kö vet ke zõ
szer zõ dé ses net tó sí tá si tí pu sok koc ká zat mér sék lõ ha tá sa
is mer he tõ el:

a) a hi tel in té zet és part ne re kö zöt ti két ol da lú adós ság -
meg újí tá si szer zõ dés, amely nek alap ján a köl csö nö sen
fenn ál ló kö ve te lé sek és kö te le zett sé gek egy más sal szem -
ben au to ma ti ku san oly mó don ke rül nek be szá mí tás ra,
hogy az adós ság meg újí tás egyet len net tó össze get ha tá roz
meg, amely így jo gi lag kö te le zõ ere jû, egyet len új szer zõ -
dést ké pez a ko ráb bi szer zõ dé sek meg szün te té sé vel;

b) olyan, hi tel in té ze tek ter mé kek kö zöt ti szer zõ dé ses
net tó sí tá si meg ál la po dá sai, ame lyek re a bel sõ mo dell
mód szer al kal maz ha tó az zal, hogy a Hpt. 90.  § (2) be kez -
dé se sze rin ti vál lal ko zá sok te kin te té ben az ügy le tek kö zöt -
ti net tó sí tás e ren de let te kin te té ben nem ve he tõ figye -
lembe.

Az elismerés feltételei

30.  §

(1) A szer zõ dé ses net tó sí tás koc ká zat mér sék lés ként ak -
kor is mer he tõ el a tõ ke kö ve tel mény szá mí tá sa so rán, ha

a) a hi tel in té zet ren del ke zik a part ne ré vel szem ben
olyan szer zõ dé ses net tó sí tá si meg ál la po dás sal, amely
egyet len jogi kö te le zett sé get je lent, ki ter jed min den ben ne
fog lalt ügy let re oly mó don, hogy a part ner nem tel je sí té se
ese tén a hi tel in té zet kö ve te lé se vagy kö te le zett sé ge a be -
szá mí tott ügy le tek po zi tív és ne ga tív pi a ci ér té kei net tó
össze ge,

b) a hi tel in té zet a Fel ügye let nek be nyújt ja írá sos jogi
szak vé le mé nyét az a) pont sze rin ti szer zõ dé ses net tó sí tá si
meg ál la po dás ér vé nyes sé gé rõl és ér vé nye sít he tõ sé gé rõl,

c) a hi tel in té zet ren del ke zik a szer zõ dé ses net tó sí tás
jogi ér vé nyes sé ge el len õr zé sé re szol gá ló el já rás sal, ide ért -
ve a kap cso ló dó jog sza bá lyok le het sé ges vál to zá sá nak fi -
gye lem mel kí sé ré sét is,

d) a hi tel in té zet do ku men tá ci ó ja min den re ki ter je dõ és
nap ra kész,

e) a part ne rek össze sí tett hi tel koc ká za ti ki tett ség ér té -
ké nek ér té ke lé se so rán a net tó sí tás ha tá sai figye lembe van -
nak véve és a hi tel in té zet a part ner koc ká za tát en nek men -
tén ke ze li, és

f) min den egyes part ner rel szem be ni hi te le zé si koc ká -
zat össze sí tés re ke rül az ügy le tek kö zöt ti egyet len jogi ki -
tett ség ke re té ben az zal, hogy az össze sí tést figye lembe ve -
szi a hi tel kor lá tok és a bel sõ tõke te kin te té ben.

(2) A szer zõ dé ses net tó sí tás koc ká zat mér sék lõ ha tá sa a
tõ ke kö ve tel mény szá mí tá sa so rán nem is mer he tõ el, ha a
szer zõ dés nek van olyan ki kö té se (wal ka way cla u se),
amely alap ján az egyik fél nem tel je sí té se ese tén a má sik
fél nek le he tõ sé ge van kor lá to zott tel je sí tés re vagy nem tel -
je sí tés re, még ak kor is, ha a nem tel je sí tõ net tó hi te le zõ.

(3) Az (1) be kez dés ben rög zí tett fel té te le ken kí vül a ter -
mé kek kö zöt ti szer zõ dé ses net tó sí tá si meg ál la po dás nak
ele get kell a kö vet ke zõ fel té te lek nek is ten ni a koc ká zat -
mér sék lõ ha tá sa el is mer he tõ sé ge ér de ké ben:

a) az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti net tó összeg nek a
két ol da lú szer zõ dé ses net tó sí tá si meg ál la po dás po zi tív és
ne ga tív ér té ke i nek és az egye di ügy le tek pi a ci ára zás sze -
rin ti, po zi tív és ne ga tív ér ték nek a net tó össze get kell te -
kin te ni,

b) az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti írá sos és in do ko -
lás sal el lá tott jogi szak vé le mény nek ki kell tér nie a ter mé -
kek kö zöt ti szer zõ dé ses net tó sí tá si meg ál la po dás ér vé -
nyes sé gé re és ér vé nye sít he tõ sé gé re, va la mint az egye di
két ol da lú szer zõ dé ses net tó sí tá si meg ál la po dás do lo gi ren -
del ke zé se i vel kap cso la tos net tó sí tá si meg ál la po dás ha tá -
sa i ra,

c) a hi tel in té zet nek olyan el já rás sal kell ren del kez nie
az (1) be kez dés c) pont ja vo nat ko zá sá ban, amely biz to sít ja 
a net tó sí tá si hal maz ba tar to zó ügy let jogi szak vé le -
ménnyel való le fe dett sé gét, va la mint

d) a hi tel in té zet nek meg kell fe lel nie a két ol da lú szer -
zõ dé ses net tó sí tá si meg ál la po dás és a Hkr. hi tel koc ká za ti
fe de zet el is mer he tõ sé gé re vo nat ko zó fel té te lek nek a ter -
mé kek kö zöt ti net tó sí tá si meg ál la po dás figye lembevétele
te kin te té ben, ide ért ve az egyes két ol da lú szer zõ dé ses meg -
ál la po dást és az egye di ügy le tet is.

Az elismerés hatásai

31.  §

(1) A szten derd mód szer és a bel sõ mo dell mód szer al -
kal ma zá sa kor a net tó sí tás nak a (2) és (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel té te le ket kell tel je sí te nie.

(2) Az adós ság meg újí tá si szer zõ dé sek ál tal rög zí tett
egye di net tó össze gek sú lyoz ha tó ak az zal, hogy

a) a pi a ci ára zás sze rin ti mód szer al kal ma zá sa kor a pót -
lá si költ sé get és az egyes ügy let szer zõ dés sze rin ti ér té két
vagy az ala pul szol gá ló ér té ket le het meg kap ni az adós ság -
meg újí tá si szer zõ dés figye lembe véte lével,

b) az ere de ti ki tett ség sze rin ti mód szer al kal ma zá sa kor
a szer zõ dés kö té si ér ték – a 2. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott táb lá zat figye lembe véte lével – szá mít ha tó ki az
adós ság meg újí tá si szer zõ dés figye lembe véte lével.
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(3) Egyéb net tó sí tá si meg ál la po dá sok ese té ben
a) a pi a ci ára zás sze rin ti mód szer al kal ma zá sa kor a net -

tó sí tá si meg ál la po dás ba tar to zó szer zõ dé sek
1. ak tu á lis pót lá si költ sé ge meg ha tá ro zá sa so rán a

meg ál la po dás ból szár ma zó ak tu á lis fel té te le zett
net tó he lyet te sí té si költ sé get le het figye lembe
ven ni az zal, hogy ha a net tó sí tás net tó kö te le zett -
sé get ered mé nyez a hi tel in té zet net tó pót lá si költ -
sé ge meg ha tá ro zá sa so rán, ak kor az ak tu á lis pót -
lá si költ sé get nul lá nak kell te kin te ni,

2. le het sé ges jö võ be ni hi tel ki tett ség mu ta tó ját az
5. szá mú mel lék let 1. pont já ban meg ha tá ro zott
kép let sze rint le het csök ken te ni;

b) az ere de ti ki tett ség sze rin ti mód szer al kal ma zá sa kor
a net tó sí tá si meg ál la po dás ban figye lembe vett tö ké le te sen
il lesz ke dõ szer zõ dé se ket egye di szer zõ dés hez tar to zó
szer zõ dés kö té si ér ték kel le het figye lembe ven ni az zal,
hogy a szer zõ dés kö té si ér té ket a 2. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott táb lá zat szá za lé kos ér té ke i vel kell meg szo -
roz ni, va la mint a net tó sí tá si meg ál la po dás ba fog lalt min -
den más szer zõ dés ese té ben az al kal ma zan dó szor zó szá -
mok az 5. szá mú mel lék let 2. pont já ban meg ha tá ro zott táb -
lá zat ban fel tün te tett mér ték re csök kent he tõ ek.

(4) A (3) be kez dés a) pont já nak 2. al pont já ban al kal ma -
zott le het sé ges jö võ be ni hi tel ki tett ség szá mí tá si kép le te
so rán a net tó sí tá si meg ál la po dás ban sze rep lõ, tö ké le te sen
il lesz ke dõ szer zõ dé se ket egye di szer zõ dés hez tar to zó
szer zõ dés kö té si ér ték kel le het figye lembe ven ni.

(5) A (3) és (4) be kez dés al kal ma zá sá ban tö ké le te sen il -
lesz ke dõ szer zõ dé sek olyan tõzs dén kí vü li ha tár idõs ügy -
le tek (for ward), ame lyek ben a szer zõ dés sze rin ti ér ték

meg fe lel a pénz áram lá sok nak, ha a pénz áram lá sok ugyan -
ab ban az ér té ke lé si idõ pont ban rész ben vagy egész ben
ugyan ab ban a pénz nem ben vál nak ese dé kes sé.

VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32.  §

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

33.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak való meg -
fe le lést szol gál ja: az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
2006/48/EK irány el ve (2006. jú ni us 14.) a hi tel in té ze tek
te vé keny sé gé nek meg kez dé sé rõl és foly ta tá sá ról (át dol go -
zott szö veg), III. mel lék let.

Gyur csány Fe renc s. k.,.

mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 381/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A piaci árazás szerinti módszerhez kapcsolódó százalékos értékek

Hát ra le võ le já rat
Ka mat láb-

szer zõ dé sek

De vi za-
szer zõ dé sek,

ide ért ve
az ara nyat is

Rész vény-
ügy le tek

Ne mes fém-
szer zõ dé sek az

arany ki vé te lé vel

Áru szer zõ-
dé sek

Egy év vagy rö vi debb 0% 1% 6% 7% 10% 
Egy év és öt év kö zött 0,5% 5% 8% 7% 12% 
Öt év nél hosszabb 1,5% 7,5% 10% 8% 15% 

2. számú melléklet a 381/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az eredeti kitettség szerinti módszerhez kapcsolódó százalékos értékek

Ere de ti le já rat Ka mat láb szer zõ dé sek De vi za szer zõ dé sek

Egy év vagy rö vi debb 0,5% 2%
Egy év és két év kö zöt ti  1% 5%
Min den újabb év után to váb bi  1% 3%
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3. számú melléklet a 381/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez 
 

A sztenderd módszerhez kapcsolódó számítások 
 
1. A kitettség értéke 
 
kitettség érték = β*max{CMV − CMC; Σj│ΣiRPTij −ΣlRPClj│* CCRMj}, 
ahol: 
CMV: a nettósítási halmazban egy partnerrel szembeni ügyletek jelenlegi piaci értéke, a biztosítéki 
érték levonása nélkül. Azaz, CMV =ΣiCMVi azzal, hogy a CMVi az i-dik ügylet mindenkori piaci 
értéke; 
CMC: a nettósítási halmazhoz rendelt biztosíték jelenlegi piaci értéke. Azaz, CMV =ΣlCMVl ahol 
CMCl az l-dik biztosíték jelenlegi piaci értéke, i az ügyletet jelölő index, l a biztosítékot jelölő index, j 
a fedezeti halmaz kategóriáját jelölő index. Ezek a fedezeti halmazok olyan kockázati tényezőkhöz 
kapcsolódnak, amelyeket ellentétes előjelű kockázati pozíciók ellensúlyozhatnak, így olyan nettó 
kockázati pozíciót eredményeznek, amelyen azután a kockázati érték alapul; 
RPTij = az i-dik ügyletből a j-dik fedezeti halmazhoz rendelhető kockázati pozíció; 
RPClj = az l-dik biztosítékból a j-dik fedezeti halmazhoz rendelhető kockázati pozíció; 
CCRMj = a 12. §-ban rögzített táblázatban foglalt CCR-szorzótényező a j-dik fedezeti halmaz 
viszonyában; 
β = 1,4. 
 
A partnertől kapott biztosíték előjelét pozitívnak; a partner számára adott biztosíték előjelét negatívnak 
kell tekinteni. 
 
2. Delta ekvivalens érték meghatározása 

 
2.1. a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kivételével 
 
a delta ekvivalens érték = pref(∂V/∂p) 
ahol: 
pref = az alapul szolgáló pénzügyi eszköz ára az alapul szolgáló pénznemben kifejezve, 
V = a pénzügyi eszköz értéke (opció esetében: az opció ára; lineáris kockázati profilú ügylet esetében: 
az alapul szolgáló eszköz értéke), 
p= az alapul szolgáló pénzügyi eszköz ára ugyanabban a pénznemben kifejezve, mint V; 
 
2.2. a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír és kifizetési láb esetében 
 
a delta ekvivalens érték = ∂V/∂r 
ahol: 
V = a pénzügyi eszköz értéke (opció esetében: az opció ára; lineáris kockázati profilú ügylet esetében: 
az alapul szolgáló eszköz vagy a kifizetési láb értéke); 
r = kamatlábszint. 
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3. A kockázati pozíciók összegének abszolút értéke 
 
nettó kockázati pozíció = │ΣiRPTij −ΣlRPClj│,  
ahol az 1. pont jelöléseit kell értelmezésként alkalmazni. 
 
4. Fedezeti halmazok 
 

 Kormányzati bázis kamatlábak Nem kormányzati bázis kamatlábak 
Lejárat Egy év vagy rövidebb Egy év vagy rövidebb 
Lejárat Egy év és öt év között Egy év és öt év között 
Lejárat Öt évnél hosszabb Öt évnél hosszabb 

 
ahol  
a) kormányzati bázis kamatlábnak a vonatkozó lejárathoz tartozó, a központi kormány által kibocsátott 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír átlagos kamatlába, 
b) nem kormányzati bázis kamatlábnak a vonatkozó lejárathoz tartozó, a bankközi piacon alkalmazott, 
származtatott piaci kamatláb 
minősül. 
 
5. A fedezeti halmazokra alkalmazandó partnerkockázati-szorzók (CCRM-ek) 
 

 Fedezeti halmaz kategóriák Partnerkockázati-
szorzó 

1. Kamatlábak 0,2% 
2. Kamatlábak olyan nemteljesítési csereügylet alapjául szolgáló 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó kockázati 
pozíciókra, amelyekhez a Kkr. 3. számú melléklete alapján 

legfeljebb 1,60%-os egyedi kockázatra vonatkozó tőkekövetelményt 
lehet hozzárendelni. 

 
 

0,3% 

3. Kamatlábak olyan alapul szolgáló hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírból vagy alapul szolgáló hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírból származó kockázati pozíciókra, amelyekhez Kkr. 3. 
számú melléklete alapján 1,60%-os értéknél magasabb egyedi 
kockázatra vonatkozó tőkekövetelményt kell hozzárendelni. 

 
 

0,6% 

4. Árfolyamok 2,5% 
5. Villamos áram 4,0% 
6. Arany 5,0% 
7. Részvény 7,0% 
8. Nemesfémek (arany kivételével) 8,5% 
9. Egyéb áruk (nemesfémek és villamos áram kivételével) 10,0% 
10. A fenti kategóriákba nem tartozó, tőzsdén kívüli származtatott 

ügyletek alapjául szolgáló eszközök azzal, hogy az alapul szolgáló 
eszköz minden egyes kategóriáját külön fedezeti halmazba kell 

sorolni 

 
10,0% 
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4. számú melléklet a 381/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez 
 

A kitettség érték meghatározása a belső modell módszer alkalmazásakor 
 
1. A kitettség értéke a tényleges várható pozitív kitettség és az α szorzata, azaz 
kitettség érték = α * tényleges várható pozitív kitettség 
ahol  
alfa (α)=1,4 azzal, hogy a Felügyelet magasabb α értéket is előírhat, és  
tényleges várható pozitív kitettség értéket a várható kitettségnek (EEt) egy jövőbeli t időpontban 
fennálló átlagos kitettségeként való becslésével kell kiszámítani, ahol az átlagot a piaci kockázati 
tényezők lehetséges jövőbeli értékein alapulva kell kiszámítani azzal, hogy a modell a várható kitettség 
értéket a jövőbeli t1, t2, t3... időpontok sorozata alapján becsli. 
 
2. A tényleges várható kitettség értékét a következő képlet szerint kell kiszámítani: 
tényleges várható kitettség értéktk= max(tényleges várható kitettség értéktk-1; várható kitettség értéktk), 
ahol az aktuális időpontot t0 jelöli és a tényleges várható kitettség értékt0 az aktuális kitettség érték. 
 
3.  A tényleges várható pozitív kitettség érték a jövőbeli kitettség első évében várható átlagos tényleges 
várható kitettség érték. Ha a nettósítási halmazban szereplő valamennyi szerződés egy éven belül 
esedékes, akkor a várható pozitív kitettség érték a nettósítási halmazba tartozó összes szerződés 
lejáratának időpontjáig figyelembe vett várható kitettség értékek átlaga. 
 
4. A tényleges várható pozitív kitettség értéket a tényleges kitettség értékek súlyozott átlagaként a 
következő képlet szerint kell kiszámítani: 

tényleges várható pozitív kitettség érték = k

lejárat

k
ik tETénylegesE ∆⋅∑

≥

=

1

1
 

 
ahol a ∆tk = tk – t(k-1) súlyok figyelembe veszik azt az esetet, amikor a jövőbeli kitettséget nem egyenlő 
időközönként bekövetkező időpontokban számítják ki. 
 
5. A várható kitettség értéket vagy a kitettség-csúcsértéket a kitettségek olyan eloszlása alapján kell 
kiszámítani, amely a kitettségek normális eloszlástól eltérő eloszlásán alapul. 
 
6. A hitelintézet a partnereivel szemben az 1. pont szerinti számítás során az α és a tényleges várható 
pozitív kitettség érték szorzatánál nagyobb mértéket is alkalmazhat. 
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5. számú melléklet a 381/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez 
 

Szerződéses nettósítás kockázatmérséklő hatása 
 

1. A lehetséges jövőbeni hitelkitettség mutatójának csökkentése 
 
A 31. § (3) bekezdése szerinti egyéb nettósítási megállapodások esetében a lehetséges jövőbeni 
hitelkitettség mutatóját a következő képlet szerint lehet csökkenteni: 
 
PCEcsökk = 0,4 * PCEbruttó + 0,6 * NGR * PCEbruttó 
ahol 
PCEcsökk a lehetséges jövőbeni hitelkitettség mutatójának csökkentett értéke egy adott partnerrel kötött 
minden olyan szerződés esetében, amelyet bevontak egy jogilag érvényes kétoldalú nettósítási 
megállapodásba, 
PCEbruttó a lehetséges jövőbeni hitelkitettség mutatóinak összege egy adott partnerrel kötött minden 
olyan szerződés esetében, amely jogilag érvényes kétoldalú nettósítási megállapodásban szerepel, és 
amelyeket a szerződés szerinti érték és az 1. számú mellékletben meghatározott táblázat szerinti 
százalékok szorzataként kell kiszámítani, 
NGR (nettó/bruttó arány) a nettó pótlási költségnek minden szerződésre vonatkozóan, amely jogilag 
érvényes kétoldalú nettósítási megállapodásban szerepel, amelyet egy adott partnerrel kötöttek 
(számláló) és a bruttó pótlási költségnek minden szerződésre vonatkozóan, amely jogilag érvényes 
kétoldalú nettósítási megállapodásban szerepel, amelyet az adott partnerrel kötöttek (nevező) 
hányadosa. 
 
2. Eredeti kitettség szerinti módszernél alkalmazható kedvezmények 
 

Eredeti lejárati idő Kamatláb-szerződések Devizaárfolyam-szerződések 
Egy év, vagy rövidebb 0,35 % 1,50 % 
Egy évnél hosszabb, két évet 
meg nem haladó 

0,75 % 3,75 % 

Kiegészítő kedvezmény, minden 
egyes többletév után 

0,75 % 2,25 % 

 
 

 



A Kormány
382/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági
engedélyezési eljárásokról

A Kormány a vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi
LXXXVI. tör vény 170.  § (1) be kez dé sé nek 30. pont já ban,
va la mint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
174/A.  § a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al -
kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel adat -
kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

(1) E ren de le tet a vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi
LXXXVI. tör vény (a továb biak ban: VET) ha tá lya alá tar -
to zó vil la mos ener gia-ipa ri épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye -
zé si el já rá sok ra (VET 115.  §, 172–173.  §) kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tá lya nem ter jed ki a hon vé del mi és ka -
to nai, to váb bá a nem zet biz ton sá gi célú épít mé nyek hez
köz vet le nül kap cso ló dó vil la mos ener gia-ipa ri épít mé nyek 
épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sa i ra.

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. Át ala kí tó be ren de zés: a vil la mos jel lem zõk (fe szült -

ség, áram nem, frek ven cia) át ala kí tá sá ra szol gá ló be ren de -
zé sek összes sé ge, kü lö nö sen transz for má tor ál lo má sok;

2. Kap cso ló be ren de zés: vil la mos sze rel vé nyek bõl
össze ál lí tott sze re lé si egy ség, ame lyen nyom vo na las vil la -
mos épít mény üzem sze rû kap cso lá sa, sza ka szo lá sa tör té nik;

3. Bel sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap cso ló be ren de -
zés: füg get le nül az épít mény anya gá tól olyan épít mény,
amely bel sõ, ál ta lá ban el zárt ke ze lõ tér rel ren del ke zik – ide 
nem ért ve a ter mék ként for gal ma zott bel sõ ke ze lõ te rû át -
ala kí tó vagy kap cso ló be ren de zést –, to váb bá a sza bad té ri
át ala kí tó vagy kap cso ló be ren de zés;

4. Kül sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap cso ló be ren de -
zés: füg get le nül az épít mény anya gá tól, olyan épít mény,
amely nek mé re te és fel épí té se csak kül sõ ke ze lést tesz le -
he tõ vé, to váb bá a ter mék ként for gal ma zott bel sõ ke ze lõ te -
rû, va la mint a tér szint alatt el he lye zett át ala kí tó vagy kap -
cso ló be ren de zés;

5. Tar tó szer ke ze ten el he lye zett át ala kí tó vagy kap cso ló 
be ren de zés: a föld fe let ti ve ze ték tar tó szer ke ze tén (osz lo -
pán) el he lye zett át ala kí tó vagy kap cso ló be ren de zés.

(2) Az (1) be kez dés ben nem sze rep lõ e ren de let ben
hasz nált fo gal ma kat a VET, va la mint a vég re haj tá sá ra ki -
adott jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint kell ér tel mez ni.

3.  §

A vil la mos ener gia-ipa ri épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye -
zé si el já rá sok ban az épí tés ügyi ha tó sá gi jog kört elsõ fo kon 
a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal te rü le ti leg
ille té kes mé rés ügyi és mû sza ki biz ton sá gi ha tó sá gai ( a to -
váb bi ak ban: Ha tó ság), má sod fo kon a Ma gyar Kereske -
delmi En ge dé lye zé si Hi va tal köz pon ti szer ve gya ko rol ja.

4.  §

Az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rás – a
31.  §-ban és a 34.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel –
ké re lem re in dul, amely hez a 3. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott tar tal mú mû sza ki do ku men tá ci ót kell csa tol ni az
egyes el já rás faj ták nál meg ha tá ro zot tak sze rint.

5.  §

(1) Az épí té si mun kák meg kez dé sé rõl és vár ha tó be fe je -
zé sé rõl kö te les az en ge dély jo go sult ja (a továb biak ban:
épí té si en ge dé lyes) az ügy fe le ket a hely ben szo ká sos mó -
don, to váb bá a Ha tó sá got, va la mint a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ille té kes épí tés ügyi ha tó sá got – a mun ka
meg kez dé se elõtt 15 nap pal – írás ban ér te sí te ni.

(2) Az ér te sí tés nek tar tal maz nia kell a ki vi te le zõ fe le lõs
mû sza ki ve ze tõ jé nek ne vét, cí mét, név jegy zé ki szá mát és
el ér he tõ sé gét (te le fon szá mát). Amennyi ben a ki vi te le zés
so rán mû sza ki el len õrt al kal maz nak, úgy annak az ada ta it
is be kell je len te ni.

(3) Amennyi ben az épí té si en ge dé lyes az ér te sí té si kö te -
le zett sé gé nek nem tesz ele get, úgy a Ha tó ság a ki vi te le zést 
le ál lít hat ja.

(4) Az épí té si en ge dé lye zé si el já rá sért a ké rel me zõ igaz -
ga tá si szol gál ta tá si dí jat kö te les fi zet ni, amely nek mér té -
két kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.

(5) A Ha tó ság ké re lem re so ron kí vü li el já rást foly tat hat
le, illetve a (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben foly -
tat le. A so ron kí vü li el já rás ügy in té zé si ha tár ide je 10 mun -
ka nap.

(6) A ki vi te le zés meg kez dé sét köve tõen be nyúj tott, mû -
sza ki szük sé ges ség bõl fel me rü lõ épí té si en ge dély mó do sí -
tá si ké re lem ügyé ben a Ha tó ság so ron kí vü li el já rás sal
dönt a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé rõl, a mun ká la tok
foly ta tá sá ról vagy fel füg gesz té sé rõl.

(7) Az erõ mû és a bel sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap -
cso ló be ren de zés épí té si en ge dé lye zé se so rán az épít mény
el he lye zé sé re szol gá ló in gat lan nal kö zös ha tár vo na lú
( telekhatárú) tel kek tu laj do no sa it ügy fél nek kell te kin te ni.
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6.  §

(1) E ren de let ha tá lya alá tar to zó épí tés ügyi ha tó sá gi en -
ge dé lye zé si el já rá sok ban – a (2) be kez dés ben, a 8.  §
(5) be kez dé sé ben és a 34.  § (6) be kez dé sé ben fog lalt ki vé -
tel lel – a 4. szá mú mel lék let ben fel so rol tak kö zül ki zá ró lag
az adott ügy ben érin tett szak ha tó sá gok, valamint köz mû -
vek, ke ze lõk és üze mel te tõk mû köd nek köz re.

(2) A táj vé del mi szak ha tó sá gi ha tás kör be tar to zó en ge -
dé lye zé si el já rá sok ról  szóló kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott ese tek ben az épí té si en ge dé lye zé si el já rás so rán
min den eset ben be kell von ni a 4. szá mú mel lék let 1.4.
pont já ban sze rep lõ szak ha tó sá got.

7.  §

Az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély hez nem kö tött vil la -
mos ener gia-ipa ri épít mény, épí té si te vé keny ség épí tõ ipa ri
ki vi te le zé si te vé keny sé ge ak kor foly tat ha tó, ha

a) az épí tés ügyi jog sza bá lyok, ide ért ve a he lyi épí té si
sza bály za tot és a sza bá lyo zá si ter vet is,

b) az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel mé -
nyek, és

c) más ha tó ság (vé dõ te rü le ti, biz ton sá gi, köz egész ség -
ügyi, tûz vé del mi, kör nye zet vé del mi, kul tu rá lis örök ség vé -
del mi és ter mé szet vé del mi, a mun ka vé del mi stb.) elõ -
írásait meg tart ják.

ELVI ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

8.  §

(1) Az épí té si en ge dély meg ké ré se elõtt a ké rel me zõ a
vil la mos ener gia-ipa ri épít mény mû sza ki meg va ló sít ha tó -
sá gá nak, to váb bá mû em lé ki, ré gé sze ti, te le pü lés ké pi, ter -
mé sze t és kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek elõ ze tes tisz -
tá zá sa cél já ból a Ha tó ság tól elvi épí té si en ge délyt kér het.

(2) A ké rel met az 5. szá mú mel lék let sze rin ti nyom tat vá -
nyon, a ké re lem hez csa to lan dó mû sza ki do ku men tá ci ót a 3.
mel lék let 11. pont ja sze rin ti tar ta lom mal 2 pél dány ban,
valamint az ügy ben érin tett szak ha tó sá gok szá má tól füg gõ -
en to váb bi 1-1 pél dány ban kell be nyúj ta ni a Ha tó ság hoz.

(3) A jog erõs és vég re hajt ha tó elvi en ge dély egy évig
ér vé nyes. Ér vé nyes sé ge egy íz ben leg fel jebb egy év vel
meg hosszab bít ha tó, ha a jog sza bá lyok, va la mint a kö te le -
zõ ha tó sá gi elõ írások idõ köz ben nem vál toz tak meg.

(4) Az elvi en ge dély ér vé nyes sé gi ide jén be lül kez de -
mé nye zett épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rás so rán
szak ha tó ság köz re mû kö dé se ese tén a szak ha tó sá got és az
épí tés ügyi ha tó sá got az elvi en ge dély azok ban a kér dé sek -
ben, ame lyek rõl ki fe je zet ten ren del ke zett, ak kor is köti, ha 
idõ köz ben a jog sza bá lyok, va la mint a kö te le zõ ha tó sá gi
elõ írások meg vál toz tak. Az elvi en ge dély alap ján épí té si
mun ka nem vé gez he tõ.

(5) A te rü let ren de zé si ter vek kel való össz hang te kin te -
té ben az 50 MW fe let ti tel je sí tõ ké pes sé gû erõ mû vek,
nagy fe szült sé gû há ló za tok, to váb bá nagy fe szült sé gû át -
ala kí tó vagy kap cso ló be ren de zé sek elvi épí té si en ge dé -
lye zé si el já rá sa so rán min den eset ben be kell von ni a
4. szá mú mel lék let 1.1. d) pont já ban sze rep lõ szakható -
ságot.

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK SAJÁT
INGATLANON

9.  §

A sa ját in gat la non épí ten dõ vil la mos mû, ter me lõi ve ze -
ték, ma gán ve ze ték és köz vet len ve ze ték, és azok tar tó szer -
ke ze ten el he lye zett, illetve kül sõ- és bel sõ ke ze lõ te rû át -
ala kí tó vagy kap cso ló be ren de zé se i nek en ge dé lye zé si fel -
té te lei te kin te té ben – amennyi ben egy sze rû sí tett el já rás le -
foly ta tá sá nak he lye nincs – az adott épít mény ide gen in -
gat la non tör té nõ épí té si en ge dé lye zé sé re vo nat ko zó elõ -
írások az irány adók.

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK IDEGEN
INGATLANON

Közcélú hálózat építése idegen ingatlanon

10.  §

(1) A VET 121.  §-ában meg ha tá ro zott jo gok gya kor lá sa
so rán az in gat lan hasz ná la tá nak aka dá lyo zá sá val vagy
kor lá to zá sá val oko zott kár ral össze füg gés ben fi ze ten dõ
kár ta la ní tás össze gé ben a há ló za ti en ge dé lyes és az in gat -
lan tu laj do no sa köz vet le nül ál la po dik meg. Meg álla po dás
hi á nyá ban a há ló za ti en ge dé lyes a jog erõs en ge dély ben
fog lalt jo ga i nak gya kor lá sát csak ak kor kezd he ti meg, ha a
sa ját költ sé gé re ké szí ten dõ szak vé le mény ben fog lalt kár -
ta la ní tás össze gét az in gat lan tu laj do nos nak át ad ta, il le tõ -
leg ré szé re tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba fog lalt
tar to zás el is me rõ nyi lat ko za tot vagy egyéb fi ze té si biz to sí -
té kot ad, és ar ról az in gat lan tu laj do no sát hi telt ér dem lõ en
ér te sí ti.

(2) A kár ta la ní tá si összeg meg ál la pí tá sá ra a ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sé nek idõ pont ja az irány adó.

(3) Ha a há ló za ti en ge dé lyes a jog erõs ha tá ro zat ban fog -
lalt jo gai gya kor lá sa so rán te vé keny sé gé vel össze füg gõ
kárt az in gat lan tu laj do no sá nak nem fi ze ti meg, az ál ta la
fel aján lott és az in gat lan tu laj do no sa ál tal át nem vett
összeg, il le tõ leg a fi ze té si biz to sí ték a kár ta la ní tást nem fe -
de zi, vagy az in gat lan tu laj do no sa a kár ta la ní tás össze gé -
vel nem ért egyet, az in gat lan tu laj do no sa a to váb bi igé -
nyét bí ró sá gi el já rás so rán ér vé nye sít he ti.
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Elõmunkálati jog

11.  §

(1) Az elõ mun ká la ti jog alap ján a há ló za ti en ge dé lyes
vagy meg bí zott ja az en ge dé lye zést kö ve tõ egy éven be lül a 
más tu laj do ná ban, hasz ná la tá ban levõ in gat la non jo go sult
kár ta la ní tás el le né ben be já rást vé gez ni, olyan je le ket el he -
lyez ni, mé ré se ket, ta laj vizs gá la to kat vé gez ni, ame lyek a
lé te sí te ni kí vánt sa já tos épít mény el he lye zé sé hez szük sé -
ge sek. A há ló za ti en ge dé lyes az elõ mun ká la ti jog alap ján
vé gez he tõ te vé keny ség meg kez dé sé rõl az in gat lan tu laj -
do no sát, a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jét, valamint a
Ha tó sá got 30 nap pal ko ráb ban kö te les ér te sí te ni. Az elõ -
mun ká la ti jog ra vo nat ko zó en ge dély ér vé nyes sé gi ide je
– annak ér vé nyes sé gi ide jén be lül be nyúj tott ké re lem re –
egy al ka lom mal to váb bi egy év vel meg hosszab bít ha tó.

(2) Az elõ mun ká la ti jog en ge dé lye zé se irán ti ké re lem -
hez a mû sza ki do ku men tá ci ót e ren de let 3. szá mú mel lék -
le té nek 3. pont ja sze rin ti tar ta lom mal, mé re tek ben és pél -
dány ban kell csa tol ni.

(3) Az elõ mun ká la ti jo got nem kell az in gat lan-nyil ván -
tar tás ba be je gyez tet ni.

Vezetékjog

12.  §

(1) A ve ze ték jog en ge dé lye zé se irán ti ké re lem Ha tó ság -
hoz tör té nõ be nyúj tá sa elõtt elõ ké szí tõ el já rást kell le foly -
tat ni. Az elõ ké szí tõ el já rást a há ló za ti en ge dé lyes vagy
meg bí zá sa alap ján a ter ve zõ foly tat ja le. Az elõ ké szí tõ el -
já rást – ki vé ve az annak ré szét ké pe zõ hely szí ni szem lét –
ak kor is le kell foly tat ni, ha a köz cé lú há ló zat egy sze rû sí -
tett el já rás alap ján ke rül en ge dé lye zés re.

(2) Az elõ ké szí tõ el já rás ré sze ként a há ló za ti en ge dé -
lyes vagy meg bí zá sa alap ján a ter ve zõ nyom vo nal-ki je lö -
lé si do ku men tá ci ót kö te les ké szí te ni a 3. szá mú mel lék let
1. pont ja sze rin ti tar ta lom mal, mé re tek ben és pél dány ban.

(3) Az elõ ké szí tõ el já rás so rán vizs gál ni kell a te rü let- és 
te le pü lés ren de zé si ter vek kel való össz han got, valamint fi -
gye lem mel kell len ni az in gat lan tu laj do nos in gat la nát
érin tõ – ok irat tal, kü lö nö sen elvi épí té si en ge déllyel vagy
épí té si en ge déllyel iga zolt – kö zép tá vú ter ve i re.

13.  §

(1) Az elõ ké szí tõ el já rás ré sze ként hely szí ni szem lét
kell le foly tat ni, ame lyet a há ló za ti en ge dé lyes vagy meg bí -
zá sa alap ján a ter ve zõ szer vez meg. A há ló za ti en ge dé lyes
(vagy meg bí zott ja) a hely szí ni szem lé re az ügy fe le ket, a
Ha tó sá got és az érin tett szak ha tó sá go kat, köz mû ve ket, ke -
ze lõ ket és üze mel te tõ ket a 3. szá mú mel lék let 1. pont ja
sze rin ti nyom vo nal-ki je lö lé si do ku men tá ció meg kül dé sé -
vel nyolc nap pal ko ráb ban kö te les meg hív ni.

(2) A köz cé lú há ló zat épí té sé vel kap cso lat ban a hely szí -
ni szem lén meg je lent szak ha tó sá gok a ter vek te kin te té ben
nyi lat koz hat nak, to váb bá a köz mû vek, ke ze lõk és üze mel -
te tõk az ér de kelt sé gi te rü le tü ket il le tõ en, az ügy fe lek a tu -
laj do no si nyi lat ko zat te kin te té ben a hely szí ni szem le szer -
ve zõ jé nek nyi lat koz nak, vagy nyi lat ko za tu kat 15 na pon
be lül írás ban meg ad ják. Amennyi ben az ügy fél az elõ írt
ha tár idõn be lül nem nyi lat ko zik, úgy a meg ke re sé sét kell
hi telt ér dem lõ mó don iga zol ni.

(3) Nem kell a hely szí ni szem lét le foly tat ni, ha a köz cé -
lú há ló zat egy sze rû sí tett el já rás alap ján ke rül en ge dé lye -
zés re, azon ban a há ló za ti en ge dé lyes nek vagy meg bí zá sa
alap ján a ter ve zõ nek a 3. szá mú mel lék let 2. pont ja sze rin ti 
nyom vo nal-ki je lö lé si do ku men tá ció meg kül dé sé vel az
ügy fe lek nyi lat ko za ta it, a köz mû vek, ke ze lõk, üze mel te -
tõk nyi lat ko za ta it meg kell kér ni, és a ve ze ték jo gi en ge -
dély irán ti ké re lem hez csa tol ni kell. A nyi lat ko za tok te kin -
te té ben a (2) be kez dés ben fog lal tak irány adók.

14.  §

(1) A há ló za ti en ge dé lyes nek a ve ze ték jog en ge dé lye -
zé se irán ti ké rel met az 1. szá mú mel lék let ben sze rep lõ
nyom tat vá nyon, a ké re lem hez csa to lan dó mû sza ki do ku -
men tá ci ót a 3. szá mú mel lék let 4. pont ja sze rin ti tar ta lom -
mal, mé re tek ben és pél dány ban kell be nyúj ta nia a Ha tó -
ság hoz.

(2) Ha a ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban a fe le lõs
mû sza ki ve ze tõ ada tai még nem is mer tek, azo kat a ki vi te le -
zé si mun ka meg kez dé sé ig a Ha tó ság nak be kell je len te ni.

(3) Amennyi ben a köz cé lú há ló zat épí té sé vel egy idõ -
ben – annak rész be ni át épí té se  miatt – meg szün te tés re is
sor ke rül, ak kor annak en ge dé lye zé se a ve ze ték jo gi en ge -
déllyel együt te sen ké rel mez he tõ. A Ha tó ság eb ben az eset -
ben a ve ze ték jo got és a meg szün te tést egy el já rás ke re té -
ben en ge dé lye zi.

15.  §

(1) A ve ze ték jo gi en ge dély ben vagy mel lék le té ben kell
meg ha tá roz ni a köz cé lú há ló zat nyom vo na lát, tar tó szer ke -
ze te i nek he lyét, az ál ta luk el fog lalt te rü let nagy sá gát, a
köz cé lú há ló zat biz ton sá gi öve ze te ként ki je lölt te rü let sáv
nagy sá gát.

(2) Er dõ nek és fá sí tott te rü let nek köz cé lú ve ze ték lé te sí -
té se cél já ból szük sé ges át vá gá sa ese tén – meg álla po dás
alap ján – a fa anyag ki ter me lé se, el szál lí tá sa és hasz no sí tá -
sa az erdõ, il le tõ leg a fá sí tott te rü let tu laj do no sá nak a kö te -
le zett sé ge és jo go sult sá ga. Ha a tu laj do nos az itt meg ha tá -
ro zott kö te le zett sé gét a há ló za ti en ge dé lyes fel szó lí tá sa el -
le né re nem tel je sí ti, a há ló za ti en ge dé lyes sa ját költ sé gé re
a fa anya got ki ter mel he ti, ez eset ben a fa anyag a há ló za ti
en ge dé lyes tu laj do ná ba ke rül.
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16.  §

A kül sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap cso ló be ren de zés
el he lye zé sé re szol gá ló in gat lan tu laj do no sá nak hoz zá já ru -
lá sát a ve ze ték jo gi en ge dély ké re lem hez csa tol ni kell.
Hoz zá já ru lás hi á nyá ban a ki sa já tí tás ról  szóló tör vény ren -
del ke zé se it kell al kal maz ni. A kül sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó
vagy kap cso ló be ren de zé sek a Ha tó ság jog erõs ve ze ték jo -
gi en ge dé lye bir to ká ban épít he tõk.

17.  §

Az en ge dé lyes név vál to zá sa ese tén a há rom hó nap nál
nem ré geb bi ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett cég -
ki vo na tot –, míg jog utód lás és az en ge dé lyes sze mé lyé ben
tör tént vál to zás be je len té sé hez hi te le sí tett köz- vagy ma -
gán ok ira tot kell a ké re lem hez mel lé kel ni.

18.  §

A Ha tó ság a ve ze ték jo gi en ge dély ér vé nyes sé gét a há ló -
za ti en ge dé lyes ál tal az ér vé nyes sé gi idõ le jár ta elõtt be -
nyúj tott ké re lem alap ján leg fel jebb két év vel ab ban az
eset ben hosszab bít hat ja meg, ha az en ge dély a meg -
hosszab bí tás ide jén ha tály ban lévõ jog sza bá lyi elõ -
írásoknak meg fe lel, valamint a há ló za ti en ge dé lyes is mé -
tel ten be szer zi a ve ze ték jo gi en ge dé lye zés el já rás ban részt
vett szak ha tó sá gok, köz mû vek, ke ze lõk, üze mel te tõk nyi -
lat ko za tát.

Használati jog

19.  §

(1) A há ló za ti en ge dé lyes ide gen in gat la non köz cé lú há -
ló zat hoz tar to zó, bel sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap cso ló
be ren de zést a Ha tó ság jog erõs épí té si en ge dé lye alap ján
épít het.

(2) Meg lé võ köz cé lú há ló zat hoz utó lag épí ten dõ bel sõ
ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap cso ló be ren de zés csak új el -
já rás ke re té ben meg szer zett jog erõs épí té si en ge dély bir to -
ká ban épít he tõ.

20.  §

(1) Az épí té si en ge dély irán ti ké rel met az 5. szá mú mel -
lék let sze rin ti nyom tat vá nyon, a ké re lem hez csa to lan dó
mû sza ki do ku men tá ci ót a 3. szá mú mel lék let 7. pont ja sze -
rin ti tar ta lom mal 2 pél dány ban, valamint az ügy ben érin -
tett szak ha tó sá gok szá má tól füg gõ en to váb bi 1-1 pél dány -
ban kell be nyúj ta ni a Ha tó ság hoz.

(2) A szak ha tó ság hoz in té zett meg ke re sés hez csa tol ni
kell a 3. szá mú mel lék let 7. pont já ban fel so rolt vo nat ko zó
mû sza ki do ku men tá ci ó kat. A köz mû vek, ke ze lõk és üze -

mel te tõk nyi lat ko za tát a há ló za ti en ge dé lyes, vagy meg bí -
zá sa alap ján a ter ve zõ kö te les be sze rez ni.

(3) Ha a ter ve zett bel sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap -
cso ló be ren de zés el he lye zé se ter mõ föld idõ le ges vagy
vég le ges igény be vé te lé vel jár, az en ge dély irán ti ké re lem -
hez mel lé kel ni kell a in gat lan ügyi ha tó ság más célú hasz -
no sí tást en ge dé lye zõ jog erõs ha tá ro za tát.

21.  §

(1) Ha a hasz ná la ti jog ala pí tá sa az in gat lan tu laj do no sá -
val kö tött meg álla po dás alap ján jött lét re, ak kor a há ló za ti
en ge dé lyes nek az épí té si en ge dély irá ni ké re lem hez csa -
tol ni kell a meg ál la po dást, a bel sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó
vagy kap cso ló be ren de zés el he lye zé sét biz to sí tó hasz ná la -
ti jo got fel tün te tõ, föld mé rõ ál tal ké szí tett és az in gat lan -
ügyi ha tó ság ál tal ér vé nyes zá ra dék kal el lá tott vál to zá si
váz raj zot és annak iga zo lá sát, hogy hasz ná la ti jog in gat -
lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé sé re irá nyuló ké rel -
met az in gat lan ügyi ha tó ság hoz be nyúj tot ta.

(2) Ha meg álla po dás hi á nyá ban a há ló za ti en ge dé lyes
az in gat lan hasz ná la tá ra vo nat ko zó hasz ná la ti jog meg ál la -
pí tá sát a Ha tó ság tól ké rel me zi, az arra vo nat ko zó ké rel mé -
hez a bel sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap cso ló be ren de zés
el he lye zé sét biz to sí tó, a ké rel me zett hasz ná la ti jo got fel -
tün te tõ, föld mé rõ ál tal ké szí tett és az in gat lan ügyi ha tó ság
ál tal ér vé nyes zá ra dék kal el lá tott vál to zá si váz raj zot 5 pél -
dány ban kö te les csa tol ni.

(3) A hasz ná la ti jog jo go sult já nak név vál to zá sa ese tén a 
há rom hó nap nál nem ré geb bi ere de ti vagy köz jegy zõ ál tal
hi te le sí tett cég ki vo na tot, míg jog utód lás és az en ge dé lyes
sze mé lyé ben tör tént vál to zás be je len té sé hez hi te le sí tett
köz- vagy ma gán ok ira tot kell a ké re lem hez mel lé kel ni.

22.  §

A Ha tó ság az épí té si en ge dély ér vé nyes sé gét a há ló za ti
en ge dé lyes ál tal az ér vé nyes sé gi idõ le jár ta elõtt be nyúj tott 
ké re lem alap ján leg fel jebb két év vel ab ban az eset ben
hosszab bít hat ja meg, amennyi ben az en ge dély a meg -
hosszab bí tás ide jén ha tály ban lévõ jog sza bá lyi elõ -
írásoknak meg fe lel, valamint ha a há ló za ti en ge dé lyes is -
mé tel ten be szer zi az épí té si en ge dé lye zé si el já rás ban részt
vett szak ha tó sá gok, köz mû vek, ke ze lõk, üze mel te tõk idõ -
köz ben le járt nyi lat ko za tát.

Erõmûvek építése

23.  §

(1) Az erõ mû épí té si en ge dé lye zé si el já rás a ter me lõi
en ge dé lyes ké rel mé re in dul. Az el já rás ra e ren de let
20.  §-ában fog lalt ren del ke zé se ket kell meg fele lõen al kal -
maz ni.
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(2) A ter me lõi en ge dé lyes nek az épí té si jo go sult sá gát a
ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg iga zol nia kell. Az épí -
té si jo go sult ság a kö vet ke zõ ok ira tok kal iga zol ha tó:

a) sa ját tu laj don ban lévõ in gat la non tör té nõ épí té si te -
vé keny ség vég zé se ese té ben

aa) az érin tett te lek re vo nat ko zó tu laj don jo gát fel tün te -
tõ in gat lan-nyil ván tar tá si tu laj do ni lap há rom hó nap nál
nem ré geb bi hi te les má so la tá val,

ab) jog erõs ha gya ték át adó vég zés sel,
ac) jog erõs és vég re hajt ha tó bí ró sá gi vagy köz igaz ga -

tá si ha tá ro zat tal, il le tõ leg
ad) ha szon él ve zet tel ter helt in gat lan ese té ben a ha -

szon él ve zõ hoz zá já ru ló nyi lat ko za tá val vagy az ezt pót ló
bí ró sá gi íté let tel;

b) ide gen tu laj don ban lévõ in gat la non tör té nõ épí té si
te vé keny ség vég zé se ese té ben az a) pont ban meg ha tá ro -
zot ta kon túl me nõ en

ba) az in gat lan nal ren del kez ni jo go sult(ak) hoz zá já ru ló 
nyi lat ko za tá val vagy az ezt pót ló bí ró sá gi íté let tel, ille -
tõleg

bb) a ki sa já tí tá si el já rás út ján meg szer zett in gat lan bir -
tok ba adá sát vagy a ki sa já tí tá si ha tá ro zat azon na li vég re -
haj tá sát el ren de lõ ha tá ro zat tal;

c) kö zös tu laj don ban álló in gat la non tör té nõ épí té si te -
vé keny ség vég zé se ese té ben – az a) pont ban meg ha tá ro -
zot ta kon túl me nõ en – a tu laj do nos társ(ak) hoz zá já ru ló
nyi lat ko za tá val vagy az ezt pót ló bí ró sá gi íté let tel;

d) tár sas há zi tu laj don ese té ben az er rõl  szóló kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint.

(3) Az épí té si te vé keny sé gek jo go sult já nak meg vál to zá -
sa ese tén a jo go sult ság meg fe le lõ iga zo lá sa mel lett a Ha tó -
ság ké re lem re ha tá ro zat ban ren del ke zik a jog utód lás el fo -
ga dá sá ról.

Termelõi, magán- és közvetlen vezeték építése idegen
ingatlanon

24.  §

(1) Ha a ter me lõi ve ze ték és az ah hoz tar to zó tar tó szer -
ke ze ten el he lye zett, illetve kül sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy 
kap cso ló be ren de zés épí té sé nek en ge dé lye zé se a VET
132.  §-ának (1) be kez dé se alap ján ve ze ték jo gi en ge dé lye -
zé si el já rás sal tör té nik, ak kor az el já rás so rán e ren de let
12–18.  §-ában fog lalt ren del ke zé se ket kell meg fele lõen al -
kal maz ni.

(2) A ve ze ték jog gal en ge dé lye zett ter me lõi ve ze ték
csak ab ban az eset ben mi nõ sül köz cé lú há ló zat nak,
amennyi ben a Ma gyar Ener gia Hi va tal a vo nat ko zó kö ve -
tel mé nyek tel je sü lé sét köve tõen azt köz cé lú vá nyil vá nít ja.

(3) Az (1) be kez dés ben nem em lí tett ter me lõi ve ze ték, a
ma gán ve ze ték vagy a köz vet len ve ze ték és azok tar tó szer -
ke ze ten el he lye zett, illetve kül sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy
kap cso ló be ren de zé se i nek épí té si en ge dé lye zé si el já rá sa so -
rán az en ge dé lyes nek az épí té si en ge dély irán ti ké re le mé hez 
csa tol ni kell a VET 132.  §-ának (2) be kez dé se sze rint a kor -

lá toz ni kí vánt ide gen in gat lan tu laj do no sá val a Ptk. ren del -
ke zé sei sze rint kö tött meg ál la po dást is. A meg ál la po dás ban
ren del kez ni kell a kor lá to zás mér té ké rõl és a kár ta la ní tás ról, 
va la mint a szol gal mi jog ala pí tá sá ról. A meg ál la po dá son
ala pu ló szol gal mi jog in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be -
jegy zé sét az en ge dé lyes kö te les  kérni.

(4) Az (1) be kez dés ben nem em lí tett ter me lõi, ma gán-
vagy köz vet len ve ze ték és azok tar tó szer ke ze ten el he lye -
zett, illetve kül sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap cso ló be -
ren de zé se i nek épí té si en ge dé lye zé si el já rá sa so rán e ren -
de let 12–18.  §-ában fog lalt ren del ke zé se ket kell a (3) be -
kez dés ben fog lalt el té ré sek kel al kal maz ni.

(5) A ter me lõi, ma gán- vagy köz vet len ve ze ték hez tar -
to zó, bel sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap cso ló be ren de zé -
se i nek épí té si en ge dé lye zé si el já rá sa so rán a 20.  §-ban fog -
lalt ren del ke zé se ket kell meg fele lõen al kal maz ni.

ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK

25.  §

(1) A köz cé lú há ló zat, a ter me lõi ve ze ték, a ma gán ve ze -
ték, a köz vet len ve ze ték és azok tar tó szer ke ze ten el he lye -
zett, illetve kül sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap cso ló be -
ren de zé se a vil la mos mû mû sza ki biz ton sá gi kö ve tel mé -
nye i re vo nat ko zó kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
üzem be he lye zé si el já rás le foly ta tá sát köve tõen üzem be
he lyez he tõ. Az üzem be he lye zé si el já rást az en ge dé lyes
kö te les meg szer vez ni.

(2) Az üze mel te té si en ge dély irán ti ké rel met az en ge dé -
lyes nek a 6. szá mú mel lék let sze rin ti nyom tat vá nyon, a ké -
re lem hez csa to lan dó mû sza ki do ku men tá ci ót a 3. szá mú
mel lék let 9. pont ja sze rin ti tar ta lom mal, mé re tek ben és
pél dány ban kell be nyúj ta nia a Ha tó ság hoz.

26.  §

(1) A köz cé lú há ló zat, a ter me lõi ve ze ték, a ma gán ve ze -
ték, a köz vet len ve ze ték és azok tar tó szer ke ze ten el he lye -
zett, illetve kül sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap cso ló be -
ren de zé sé nek üze mel te té si en ge dé lye zé si el já rá sa so rán a
Ha tó ság azt vizs gál ja, hogy

a) a tény le ges meg va ló su lás a jog erõs en ge dély sze rint
tör tént-e meg,

b) az üzem be he lye zés so rán be tar tot ták-e a kü lön jog -
sza bály ban fog lalt kö ve tel mé nye ket,

c) az üzem be he lye zé si el já rás so rán a meg hí vot tak ál -
tal adott nyi lat ko zat ban fog lal tak meg va ló sul tak-e.

(2) Az (1) be kez dés alap ján a Ha tó ság az üze mel te té si
en ge délyt meg ad ja, az en ge dély meg adá sát a hi ány zó fel -
té te lek tel je sí té sé hez köt he ti, vagy a to váb bi üze mel te tést
meg tilt ja.

(3) Amennyi ben az en ge dé lyes a Ha tó ság ál tal elõ írt fel -
té te le ket a meg adott ha tár idõ re nem, vagy nem ki e lé gí tõ en 
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tel je sí ti, a Ha tó ság az (1) be kez dés ben fel so rolt épít mé -
nyek to váb bi üze mel te té sét meg tilt ja.

(4) Ha az (1) be kez dés ben fel so rolt épít mé nyek to váb bi
fel té te lek elõ írásával sem fe lel tet he tõk meg a jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, a Ha tó ság azok
bon tá sát ren de li el.

HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉSI
ELJÁRÁSOK

27.  §

(1) Az erõ mû, illetve a bel sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy
kap cso ló be ren de zés a vil la mos mû mû sza ki biz ton sá gi kö -
ve tel mé nye i re vo nat ko zó kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott üzem be he lye zé si el já rás le foly ta tá sát köve tõen he -
lyez he tõ üzem be. Az üzem be he lye zé si el já rást az en ge dé -
lyes kö te les meg szer vez ni.

(2) Az épí té si en ge dély alap ján meg épí tett erõ mû vet,
illetve a bel sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap cso ló be ren de -
zést hasz ná lat ba ven ni a Ha tó ság jog erõs hasz ná lat ba vé te li 
en ge dé lye bir to ká ban sza bad.

(3) A hasz ná lat ba vé te li en ge dély irán ti ké rel met a
7. szá mú mel lék let ben sze rep lõ nyom tat vá nyon, a ké re -
lem hez csa to lan dó mû sza ki do ku men tá ci ót a 3. szá mú
mel lék let 8. pont ja sze rin ti tar ta lom mal, két pél dány ban,
valamint az adott ügy ben érin tett szak ha tó sá gok szá má tól
füg gõ en to váb bi 1-1 pél dány ban kell be nyúj ta ni a Ha tó -
ság hoz.

28.  §

A hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zé si el já rás ban az épí té si
en ge dé lye zé si el já rás ban részt vett szak ha tó sá gok, köz mû -
vek, ke ze lõk, és üze mel te tõk mû köd nek köz re. A szak ha -
tó ság hoz in té zett meg ke re sés hez csa tol ni kell a 3. szá mú
mel lék let 8. pont já ban fel so rolt vo nat ko zó mû sza ki do ku -
men tá ci ó kat. A köz mû vek, ke ze lõk és üze mel te tõk nyi lat -
ko za tát az en ge dé lyes kö te les be sze rez ni és a hasz ná lat ba -
vé te li en ge dély irán ti ké re lem hez csa tol ni.

29.  §

(1) Az erõ mû, illetve a bel sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy
kap cso ló be ren de zés hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zé si el já -
rás so rán a Ha tó ság kö te les meg gyõ zõd ni ar ról, hogy:

a) az épí té si mun kát az épí té si en ge dély nek, az ah hoz
tar to zó do ku men tá ci ó nak, to váb bá a Ha tó ság ál tal en ge dé -
lye zett eset le ges el té rés nek meg fele lõen vé gez ték-e el,

b) a épít mény az épí té si en ge dély ben meg je lölt ren del -
te té sé nek meg fe le lõ és biz ton sá gos hasz ná lat ra al kal mas
ál la pot ban van-e,

c) az en ge dély meg adá sá hoz az érin tett szak ha tó sá gok,
köz mû vek, ke ze lõk és üze mel te tõk hoz zá já rul tak-e.

(2) A Ha tó ság a hasz ná lat ba vé te li en ge délyt meg ad ja,
ha az épít mény az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel -
mé nyek nek meg fe lel.

30.  §

A jog erõs és vég re hajt ha tó hasz ná lat ba vé te li en ge dély
kéz hez vé te le után az en ge dé lyes kö te les – az in gat -
lan-nyil ván tar tá si át ve ze tés cél já ból – a meg va ló sult ál la -
pot ról ké szült in gat lan ügyi ha tó ság ál tal zá ra dé kolt vál to -
zá si váz raj zot az in gat lan ügyi ha tó ság hoz be nyúj ta ni.

FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK

31.  §

Ha a vil la mos mû vet, ter me lõi ve ze té ket, ma gán ve ze té -
ket vagy köz vet len ve ze té ket és azok tar tó szer ke ze ten el -
he lye zett, kül sõ, illetve bel sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy
kap cso ló be ren de zé se it a VET ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ -
en épí té si en ge dély nél kül, vagy az en ge dély tõl el té rõ mó -
don (a továb biak ban: sza bály ta la nul) lé te sí tet ték, arra a
Ha tó ság – az en ge dé lyes vagy az épít ménnyel ren del kez ni
jo go sult ké rel me alap ján vagy hi va tal ból in dí tott el já rás
ke re té ben – fenn ma ra dá si en ge délyt ad hat, ha annak fel té -
te lei fenn áll nak vagy meg te remt he tõk.

32.  §

(1) A fenn ma ra dá si en ge dély irán ti ké re lem el bí rá lá sa
so rán a Ha tó ság vizs gál ja, hogy a 31.  §-ban fel so rolt sza -
bály ta la nul meg épí tett épít mény

a) meg fe lel-e a ha tá lyos jog sza bá lyok ban fog lalt kö ve -
tel mé nyek nek,

b) mi lyen át ala kí tás sal te he tõ hasz ná lat ra al kal mas sá,
c) az en ge dély meg adá sá hoz az érin tett szak ha tó sá gok,

köz mû vek, ke ze lõk és üze mel te tõk hoz zá já rul tak-e.

(2) A Ha tó ság a fenn ma ra dá si en ge délyt meg ad ja, ha az
épít mény re az (1) be kez dés a)–c) pont já ban fog lalt elõ -
írások tel je sül nek.

(3) A fenn ma ra dá si en ge dély irán ti ké rel met el kell uta -
sí ta ni, ezzel egy ide jû leg az épít mény meg szün te té sét (bon -
tá sát) vagy mû sza ki fel szá mo lá sát és az ere de ti ál la pot
hely re ál lí tá sát el kell ren del ni, ha:

a) nem tel je sül nek az (1) be kez dés a)–c) pont já ban fog -
lal tak, vagy

b) az en ge dé lyes az épí té si jo go sult sá gát e ren de let
23.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ok irat tal iga -
zol ni nem tud ta, vagy

c) kü lön jog sza bály a fenn ma ra dá si en ge dély meg adá -
sá nak le he tõ sé gét ki zár ja.
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33.  §

A fenn ma ra dá si en ge dé lye zés re egye bek ben e ren de let -
nek az adott épít mény faj tá ra vo nat ko zó épí té si, hasz ná lat -
ba vé te li és üze mel te té si en ge dé lye zé si el já rá sá ra elõ írt
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

MEGSZÜNTETÉSI ELJÁRÁSOK

34.  §

(1) Ha a vil la mos mû vet, ter me lõi ve ze té ket, ma gán ve -
ze té ket, köz vet len ve ze té ket és azok tar tó szer ke ze ten el he -
lye zett, kül sõ, illetve bel sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap -
cso ló be ren de zé se it az en ge dé lyes nem kí ván ja fenn tar ta -
ni, vagy az ren del te tés sze rû hasz ná lat ra al kal mat lan ál la -
pot ban van, az en ge dé lyes kö te les a Ha tó ság tól meg szün -
te té si (bon tá si) en ge délyt kér ni.

(2) A meg szün te té si (bon tá si) en ge dély irán ti ké rel met a 
8. szá mú mel lék let sze rin ti nyom tat vá nyon, a ké re lem hez
csa to lan dó mû sza ki do ku men tá ci ót a 3. szá mú mel lék let
10. pont ja sze rin ti tar ta lom mal 4 pél dány ban kell be nyúj -
ta ni a Ha tó ság hoz.

(3) Amennyi ben az en ge dé lyes a meg szün te tés (bon tás)
en ge dé lye zé si irán ti ké re lem be nyúj tá sát el mu lasz tot ta,
vagy a ha tó ság a fenn ma ra dás en ge dé lye zé se irán ti ké rel -
met el uta sí tot ta, a Ha tó ság az el já rást hi va tal ból meg -
indítja.

(4) A meg szün te tés so rán az in gat lan ról az (1) be kez -
dés ben fel so rolt épít mé nye ket – tar to zé ka i val együtt – az
en ge dély ben meg ha tá ro zot tak sze rint az en ge dé lyes kö te -
les el tá vo lí ta ni és az in gat lan ere de ti ál la po tát, vagy ha ez
nem meg ál la pít ha tó, mû ve lé si ágá nak meg fe le lõ ál la po tát
hely re ál lí ta ni, illetve ha ez utób bi sem le het sé ges, kár ta la -
ní tást nyúj ta ni.

(5) Az en ge dé lyes a meg szün te tést köve tõen kö te les ha -
la dék ta la nul kér ni az in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett
jo ga i nak tör lé sét. Hi va tal ból in dult el já rás ese tén a Ha tó -
ság ke re si meg a jog erõs ha tá ro zat tal az in gat lan ügyi ha tó -
sá got a be jegy zett jo gok tör lé se iránt.

(6) A meg szün te té si el já rás so rán a 4. szá mú mel lék let
1.4., valamint 1.1. c) pont já ban meg ha tá ro zott ha tó sá got,
valamint olyan épít mé nyek meg szün te té si el já rá sa so rán,
ame lyek lé te sí té sé hez a VET sze rint a Ma gyar Ener gia
 Hivatal en ge dé lye is szük sé ges – a vil la mos ener gia-el lá tás 
biz ton sá gá nak ér vé nye sí té se ér de ké ben – a Ma gyar Ener -
gia Hi va talt szak ha tó ság ként min den eset ben be kell
 vonni.

35.  §

(1) A meg szün te té si (bon tá si) mun kák meg kez dé sé rõl
és vár ha tó be fe je zé sé rõl az en ge dé lyes az ügy fe le ket a
hely ben szo ká sos mó don, a 34.  § (6) be kez dé se sze rin ti

szak ha tó sá go kat, valamint a Ha tó sá got – a mun ka meg -
kez dé se elõtt 15 nap pal – írás ban ér te sí te ni kö te les.

(2) Az ér te sí tés nek tar tal maz nia kell a ki vi te le zõ fe le lõs
mû sza ki ve ze tõ jé nek ne vét, cí mét név jegy zé ki szá mát és
el ér he tõ sé gét (te le fon szá mát). Amennyi ben a ki vi te le zés
so rán mû sza ki el len õrt al kal maz nak, úgy annak az ada ta it
is be kell je len te ni.

(3) Amennyi ben az en ge dé lyes az ér te sí té si kö te le zett -
sé gé nek nem tesz ele get, úgy a Ha tó ság a ki vi te le zést le ál -
lít hat ja.

36.  §

A 34.  § (1) be kez dés ben fel so rolt épít mé nyek meg szün -
te té se so rán egye bek ben a vil la mos mû mû sza ki biz ton sá gi
kö ve tel mé nye i re vo nat ko zó kü lön jog sza bály ban fog lalt
elõ írásokat figye lembe kell ven ni.

EGYSZERÛSÍTETT ELJÁRÁS

37.  §

(1) Egy sze rû sí tett en ge dé lye zé si el já rás foly tat ha tó le
ab ban az eset ben, ha a ké re lem

a) ha tá ro zott ide ig, de leg fel jebb két évig fenn ál ló épít -
mény re vo nat ko zó épí té si en ge dély,

b) kis fe szült sé gû há ló zat ra vo nat ko zó ve ze ték jo gi en -
ge dély,

c) a ki vi te le zés meg kez dé sét köve tõen mû sza ki szük sé -
ges ség bõl fel me rü lõ nyom vo nal mó do sí tá si en ge dély,

d) sa ját in gat la non épí ten dõ és ügy fél ként ide gen in gat -
lant nem érin tõ köz cé lú há ló zat, ter me lõi ve ze ték, ma gán -
ve ze ték és a köz vet len ve ze ték, és azok tar tó szer ke ze ten
el he lye zett, illetve kül sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap -
csoló be ren de zé se i re vo nat ko zó en ge dély,

e) a 0,5 MW-nál nem na gyobb név le ges tel je sí tõ ké pes -
sé gû kis erõ mû re vo nat ko zó épí té si en ge dély,

f) a VET 172.  §-a sze rin ti, a ve ze ték jog fenn ál lá sát
meg ál la pí tó in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés re
al kal mas ha tá ro zat,

g) a VET 173.  §-a sze rin ti egy sze rû sí tett üze mel te té si
en ge dély
ki adá sá ra irá nyul.

(2) Az (1) be kez dés a)–e) pont ja sze rin ti el já rá sok ese té -
ben nem kell az elõ ké szí tõ el já rás ré sze ként hely szí ni
szem lét le foly tat ni, azon ban a ké rel me zõ nek a 3. szá mú
mel lék let 2. pont ja sze rint össze ál lí tott nyom vo nal-ki je lö -
lé si do ku men tá ció meg kül dé sé vel az ügy fe lek, a köz mû -
vek, ke ze lõk, üze mel te tõk nyi lat ko za ta it meg kell kér ni, és 
a ké re lem hez csa tol ni kell.

(3) Az (1) be kez dés f) és g) pont ja sze rin ti el já rá sok ese -
té ben nem kell az elõ ké szí tõ el já rást és annak ré sze ként
hely szí ni szem lét le foly tat ni, valamint nem kell a köz mû -
vek, ke ze lõk, üze mel te tõk, illetve az ügy fe lek nyi lat ko za -
ta it meg kér ni és a ké re lem hez csa tol ni.
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(4) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti el já rá sok ese té ben 
az en ge dély ér vé nyes sé gé nek le jár tát kö ve tõ 30 na pon be -
lül az épí té si en ge dé lyes kö te les az in gat lan ere de ti ál la po -
tát, vagy ha ez nem meg ál la pít ha tó, mû ve lé si ágá nak meg -
fe le lõ ál la po tát hely re ál lí ta ni, illetve ha ez utób bi sem le -
het sé ges, kár ta la ní tást nyúj ta ni és er rõl a Ha tó sá got ér te sí -
te ni. Ezen elõ írások nem, vagy nem meg fe le lõ tel je sí té se
ese tén a Ha tó ság sza bály sér té si el já rást kez de mé nyez het.

(5) Az egy sze rû sí tett el já rás so rán szer zett jo gok és kö -
te le zett sé gek gya kor lá sa te kin te té ben egye bek ben az adott 
el já rás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek az irány adók.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

38.  §

E ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del ke zé -
se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult ügyek ben kell al kal -
maz ni.

Átmeneti rendelkezések

39.  §

(1) A VET 172–173.  §-a sze rin ti, a ve ze ték jog fenn ál lá -
sát meg ál la pí tó in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy -
zés re al kal mas ha tá ro zat ki adá sa, illetve egy sze rû sí tett
üze mel te té si en ge dé lye zé si en ge dély irán ti ké rel met a
2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ nyom tat vá nyon, a ké re -
lem hez csa to lan dó mû sza ki do ku men tá ci ót a 3. szá mú
mel lék let 6. pont ja sze rin ti tar ta lom mal, mé re tek ben és
pél dány ban kell be nyúj ta ni a Ha tó ság hoz.

(2) A ve ze ték jog fenn ál lá sát és ke let ke zé sé nek idõ pont -
ját, vagy a köz cé lú há ló zat meg lé tét és lé te sí té sé nek idõ -
pont ját a há ló za ti en ge dé lyes do ku men tu mok kal kö te les
bi zo nyí ta ni.

(3) Amennyi ben a köz cé lú há ló zat egyes sza ka szai el té -
rõ idõ sza kok ban (bõ ví té sek kel) épül tek, ak kor a ké re lem -
nél csak az el sõ ként meg épült (alap)sza kasz meg épí té sé -
nek ide jét kell irány adó nak te kin te ni.

40.  §

E ren de let ben fog lalt el já rá sok ban az el já rá si cse lek mé -
nyek 2009. de cem ber 28-ig elekt ro ni ku san nem gya ko rol -
ha tók.

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

1. számú melléklet
a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Vezetékjog engedélyezése/Építési engedély1 iránti
kérelem

1. A meg szün te ten dõ há ló zat (ve ze ték) meg ne ve zé se:

2. A lé te sí ten dõ há ló zat (ve ze ték) meg ne ve zé se:

3. A há ló zat (ve ze ték) ren del te té se:2

4. MEH en ge dély szá ma, kel te (VET 74.  §):

5. Az en ge dé lyes ada tai:
– meg ne ve zé se:
– címe:

6. A be ru há zás ada tai:
– be ru há zó meg ne ve zé se:
– be ru há zás cél ja, ren del te té se:
– be ru há zás ér ték elõ irány za ta:

7. A ter ve zõ ada tai:
– ter ve zõ meg ne ve zé se:
– ter ve zõ címe:
– ter ve zé si jo go sult sá gá nak meg je lö lé se:

8. A ki vi te le zés ada tai:
– ki vi te le zõ meg ne ve zé se:
– ki vi te le zõ címe:
– ki vi te le zés kez dé si idõ pont ja:
– ki vi te le zés ter ve zett be fe je zé si idõ pont ja:

9. Az üzem ben tar tó ada tai:
– meg ne ve zé se:
– címe:

10. A lé te sí ten dõ há ló zat (ve ze ték) ada tai:
– üze mi fe szült ség:
– nyom vo nal hossz bel te rü le ten:
– nyom vo nal hossz kül te rü le ten:
– ve ze tõk szá ma, ke reszt met sze te, anya ga:
– át ala kí tó és kap cso ló be ren de zés tí pu sa:
– egyéb:

11. A meg szün te ten dõ há ló zat (ve ze ték) ada tai:
– üze mi fe szült ség:
– nyom vo nal hossz bel te rü le ten:
– nyom vo nal hossz kül te rü le ten:
– ve ze tõk szá ma, ke reszt met sze te, anya ga:

1 A há ló zat (ve ze ték) ren del te té sé tõl füg gõ en.
2 Köz cé lú há ló zat, ter me lõi ve ze ték, ma gán ve ze ték vagy köz vet len

 vezeték.
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– át ala kí tó és kap cso ló be ren de zés tí pu sa:
– egyéb:

12. A há ló zat (ve ze ték) nyom vo na lá nak rö vid le írá sa:

13. Az el já rás ban érin tett pol gár mes te ri hi va tal(ok)
ada tai: (meg ne ve zés, cím)

14. Hely szí ni szem le ide je:

15. Ki je lent jük, hogy a tár gyi há ló zat meg épí té se az
érin tett in gat la nok ren del te tés sze rû hasz ná la tát lé nye ge -
sen nem aka dá lyoz za.

16. En ge dé lye zé si el já rás költ ség vi se lõ jé nek ada tai:
– meg ne ve zé se:
– címe:

..........................
alá írás

17. Egyéb:

Kelt:

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

Mel lék let:

2. számú melléklet
a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Vezetékjog fennállását megállapító
ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésre
alkalmas határozat kiadása / Egyszerûsített

üzemeltetési engedély iránti kérelem

A ......................................... – mint há ló za ti enge -
délyes – az aláb bi köz cé lú há ló zat ra vo nat ko zó an ezú ton
kéri a ve ze ték jog fenn ál lá sát meg ál la pí tó in gat lan-nyil -
ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés re al kal mas ha tá ro zat / az
egy sze rû sí tett üze mel te té si en ge dély ki adá sát.

1. A há ló zat (ve ze ték) meg ne ve zé se:

2. A há ló za ti en ge dé lyes ada tai:
– meg ne ve zé se:
– címe:

3. Az üzem ben tar tó ada tai:
– meg ne ve zé se:
– címe:

4. A há ló zat (ve ze ték) ada tai:

– üze mi fe szült ség:

– nyom vo nal hossz bel te rü le ten:

– nyom vo nal hossz kül te rü le ten:

– ve ze tõk szá ma, ke reszt met sze te, anya ga:

– tar tó szer ke ze ten el he lye zett át ala kí tó és kap cso ló be -
ren de zés tí pu sa:

5. A ve ze ték jo gi en ge dély szá ma, kel te, vagy a há ló zat
lé te sí té sé nek idõ pont ja:

6. Az el já rás ban érin tett pol gár mes te ri hi va tal(ok)
 adatai: (meg ne ve zés, cím)

7. Az el já rás költ ség vi se lõ jé nek ada tai:

– meg ne ve zé se:

– címe:

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

alá írás

Kelt:

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

Mel lék let:

3. számú melléklet
a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Mûszaki dokumentáció

1. Nyom vo nal-ki je lö lé si do ku men tá ció a hely szí ni
szem lé re (a meg hí van dók szá má nak meg fe le lõ pél dány -
ban)

1.1. A lé te sí ten dõ há ló zat (ve ze ték) meg ne ve zé se.

1.2. Az en ge dé lyes neve, címe, a ter ve zõ neve, címe és
a ter ve zé si jo go sult sá gá nak meg je lö lé se.

1.3. A be ru há zó meg ne ve zé se, a be ru há zás ren del te té -
se és költ ség-elõ irány za ta.

1.4. A há ló zat (ve ze ték) mû sza ki le írá sa.

1.4.1. A há ló zat (ve ze ték) ada tai: üze mi fe szült ség,
nyom vo nal hossz, ve ze tõk szá ma, ke reszt met sze te, anya -
ga, el ren de zé se, egyéb lé nye ges mû sza ki jel lem zõk, föld
fe let ti ve ze ték nél a szi ge te lõk re, a tar tó szer ke zet anya gá ra, 
föl de lé sé re és a be ren de zés túl fe szült ség el le ni vé del mé re
vo nat ko zó ada tok.

1.4.2. A nyom vo nal le írá sa az érin tett köz igaz ga tá si te -
rü le tek és hely raj zi szá mok meg je lö lé sé vel.
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1.5. Át né ze ti hely szín rajz tér kép) a ter ve zé si te rü let
meg je lö lé sé vel.

1.6. Föld fe let ti ve ze ték nél 1:50 000 vagy en nél rész le -
te sebb tér kép a nyom vo nal fel tün te té sé vel.

1.7. Föld alat ti ve ze ték nél az in gat lan-nyil ván tar tá si
tér kép sze rin ti mé ret ará nyú, vagy et tõl el té rõ, a szük sé ges -
nek meg fe le lõ ki sebb mé ret ará nyú tér ké pet a ja va solt
nyom vo nal fel tün te té sé vel.

1.8. Nyom tat vány és vá lasz bo rí ték az ügy fe lek ré szé re
a tu laj do no si nyi lat ko zat meg adá sá hoz.

1.9. A tar tó szer ke ze tek kör vo nal váz la ta és az ál ta la el -
fog lalt te rü let nagy sá ga.

1.9.1. A há ló zat (ve ze ték) tar to zé kát ké pe zõ egyéb
épít mény el he lye zé si és kör vo nal váz la ta.

1.10. A hely szí ni szem lé re az idõ pon tot 8 na pot meg -
elõ zõ en meg hí van dók neve, címe, a szem le idõ pont ja és
he lye.

2. Nyom vo nal-ki je lö lé si do ku men tá ció az egy sze rû sí -
tett el já rás hoz

2.1. Az 1.1–1.9. pon tok ban fel so rolt do ku men tá ci ók.

3. Elõ mun ká la ti en ge dély do ku men tá ci ói

3.1. Az 1.1–1.7. pon tok ban fel so rolt do ku men tá ci ók
(tér ké pek bõl 3-3 db).

4. Ve ze ték jog en ge dé lye zé sé hez szük sé ges dokumen -
táció

4.1. Az 1. pont sze rin ti tar ta lom mal el ké szí tett do ku -
men tá ci ók vég le ge sí tett vál to zat ban.

4.2. A hely szí ni szem lé rõl fel vett jegy zõ könyv a je len -
lé ti ív vel és annak mel lék le tei.

4.3. A hely szí ni szem lén meg je lent szak ha tó sá gok,
érin tett köz üze mek, ke ze lõk, üze mel te tõk és egyéb ér de -
kel tek nyi lat ko za tai.

4.4. Az ügy fe lek nyi lat ko za tai, annak hi á nyá ban a
meg ke re sé sü ket hi telt ér dem lõ en iga zo ló bi zony lat
(pl. tér ti ve vény).

4.5. A lé te sí ten dõ há ló zat (ve ze ték) nyom vo na lát, tar -
tó szer ke ze te i nek he lyét, az ál ta luk el fog lalt te rü let nagy sá -
gát, a há ló zat (ve ze ték) biz ton sá gi öve ze te ként ki je lölt te -
rü let sá vot, ke resz te zé se it, egyéb lé te sít mé nye ket és az
érin tett in gat la nok ha tá ra it és hely raj zi szá ma it is fel tün te -
tõ 1:500-tól 1:4000-ig föld mé ré si alap tér kép sze rint a köz -
igaz ga tá si ha tá ro kat és meg ne ve zé se ket tar tal ma zó köz -
igaz ga tá si te rü le ten ként szét vá laszt ha tó an el ké szí tett
nyom vo nal rajz 5 pél dány ban, az azo no sí tást biz to sí tó
egye di raj szám mal és meg ne ve zés sel el lát va. Amennyi ben 
a há ló zat (ve ze ték) nyom vo na la több te le pü lést érint, úgy
te le pü lé sen ként to váb bi 1-1 pél dány nyom vo nal rajz szük -
sé ges.

4.6. In gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zés re al kal mas do -
ku men tá ció, amely tar tal maz za a há ló zat (ve ze ték) nyom -
vo na la és biz ton sá gi öve ze te ál tal érin tett in gat la nok ról
ge o dé ta ál tal ké szí tett és az in gat lan ügyi ha tó ság ál tal ér -
vé nyes zá ra dék kal el lá tott vál to zá si váz raj zot, Te rü let ki -
mu ta tást te le pü lé sen ként 5-5 pél dány ban, és az in gat -
lan-nyil ván tar tás ról  szóló tör vény vég re haj tá sá ra ki adott
ren de let3 1. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ, a szük sé ges
ada to kat tar tal ma zó in gat lan-nyil ván tar tá si ké re lem. A Te -
rü let ki mu ta tás hely raj zi szá mok sze rin ti bon tás ban kü lön
tar tal maz za a tar tó szer ke ze tek ál tal el fog lalt te rü let nagy -
sá gát, és kü lön a biz ton sá gi öve zet ál tal el fog lalt te rü let
mér té két.

4.7. Elõ ze tes vizs gá la tot köve tõen nem je len tõs kör -
nye ze ti ha tás fel té te le zé se ese tén a meg ál la pí tó ha tá ro zat,
kör nye ze ti ha tás vizs gá lat kö te les épít mény ese tén a jog -
erõs kör nye zet vé del mi en ge dély hi te les má so la ta.

5. Ter me lõi, ma gán- és köz vet len ve ze ték épí té si en ge -
dé lye zé sé hez szük sé ges do ku men tá ció

5.1. Az 1. pont sze rin ti tar ta lom mal el ké szí tett do ku -
men tá ci ók vég le ge sí tett vál to zat ban.

5.2. A hely szí ni szem lé rõl fel vett hi te le sí tett jegy zõ -
könyv a je len lé ti ív vel.

5.3. Az érin tett szak ha tó sá gok ál lás fog la lá sa, az érin -
tett köz mû vek, ke ze lõk, egyéb ér de kel tek nyi lat ko za tai.

5.4. Az en ge dé lyes nek az ide gen in gat lan tu laj do no sá -
val a Ptk. ren del ke zé sei sze rint kö tött meg ál la po dá sa.

5.5. A lé te sí ten dõ há ló zat (ve ze ték) nyom vo na lát, tar -
tó szer ke ze te i nek he lyét, az ál ta luk el fog lalt te rü let nagy sá -
gát, a há ló zat (ve ze ték) biz ton sá gi öve ze te ként ki je lölt te -
rü let sá vot, ke resz te zé se it, egyéb lé te sít mé nye ket és az
érin tett in gat la nok ha tá ra it és hely raj zi szá ma it is fel tün te -
tõ 1:500-tól 1:4000-ig föld mé ré si alap tér kép sze rint a köz -
igaz ga tá si ha tá ro kat és meg ne ve zé se ket tar tal ma zó köz -
igaz ga tá si te rü le ten ként szét vá laszt ha tó an el ké szí tett
nyom vo nal rajz 5 pél dány ban, az azo no sí tást biz to sí tó
egye di raj szám mal és meg ne ve zés sel el lát va. Amennyi ben 
a ve ze ték nyom vo na la több te le pü lést érint, úgy te le pü lé -
sen ként to váb bi 1-1 pél dány nyom vo nal rajz szük sé ges.

5.6. Be jegy zé si do ku men tá ció, amely tar tal maz za a há -
ló zat (ve ze ték) nyom vo na la és biz ton sá gi öve ze te ál tal
érin tett in gat la nok ról ge o dé ta ál tal ké szí tett és az in gat lan -
ügyi ha tó ság ál tal ér vé nyes zá ra dék kal el lá tott vál to zá si
váz raj zot, Te rü let ki mu ta tást te le pü lé sen ként 5-5 pél dány -
ban, és az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló tör vény vég re -
haj tá sá ra ki adott ren de let3 1. szá mú mel lék le té ben sze rep -
lõ, a szük sé ges ada to kat tar tal ma zó in gat lan-nyil ván tar tá si 
ké rel met. A Te rü let ki mu ta tás hely raj zi szá mok sze rin ti
bon tás ban kü lön tar tal maz za a tar tó szer ke ze tek ál tal el fog -
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lalt te rü let nagy sá gát, és kü lön a biz ton sá gi öve zet ál tal el -
fog lalt te rü let mér té két.

5.7. Elõ ze tes vizs gá la tot köve tõen nem je len tõs kör -
nye ze ti ha tás fel té te le zé se ese tén a meg ál la pí tó ha tá ro zat,
kör nye ze ti ha tás vizs gá lat kö te les épít mény ese tén a jog -
erõs kör nye zet vé del mi en ge dély hi te les má so la ta.

5.8. Ha az en ge dé lyes kü lön jog sza bály alap ján az üze -
mel te té sé ben álló meg lé võ föld fe let ti há ló zat tar tó szer ke -
ze te i re vagy föld alat ti há ló zat biz ton sá gi öve ze té ben
egyéb, sa ját tu laj do nú (üze mel te té sû) nem ener gia át vi te li
célú (jel át vi te li, táv köz lé si, táv mû köd te té si stb.) nyom vo -
na las össze köt te tést lé te sít, épít mé nyek re és szer ke ze tek re
egyéb tár gyat (jel zõ táb lát, hir det ményt stb.) he lyez el,
vagy hoz zá já rul ah hoz, hogy más he lyez zen el, a lé te sí tés,
il le tõ leg el he lye zés mû sza ki pa ra mé te re it tar to zó nyi lat ko -
zat, illetve meg álla po dás hi te les má so la ta.

6. Ve ze ték jog fenn ál lá sát meg ál la pí tó in gat lan-nyil -
ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés re al kal mas ha tá ro zat ki -
adá sá hoz, az egy sze rû sí tett üze mel te té si en ge dé lye zés hez
szük sé ges do ku men tá ció

6.1. Be jegy zé si do ku men tá ció, amely tar tal maz za a
köz cé lú há ló zat nyom vo na la és biz ton sá gi öve ze te ál tal
érin tett in gat la nok ról ge o dé ta ál tal ké szí tett és az in gat lan -
ügyi ha tó ság ál tal ér vé nyes zá ra dék kal el lá tott vál to zá si
váz raj zot, Te rü let ki mu ta tást te le pü lé sen ként 5-5 pél dány -
ban, és az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló tör vény vég re -
haj tá sá ra ki adott ren de let3 1. szá mú mel lék le té ben sze rep -
lõ, a szük sé ges ada to kat tar tal ma zó in gat lan-nyil ván tar tá si 
ké rel met. A Te rü let ki mu ta tás hely raj zi szá mok sze rin ti
bon tás ban kü lön tar tal maz za a tar tó szer ke ze tek ál tal el fog -
lalt te rü let nagy sá gát, és kü lön a biz ton sá gi öve zet ál tal el -
fog lalt te rü let mér té két.

6.2. Ve ze ték jog fenn ál lá sát és ke let ke zé sé nek idõ pont -
ját, vagy a köz cé lú há ló zat meg lé tét és lé te sí té sé nek idõ -
pont ját iga zo ló do ku men tum.

6.3. A há ló za ti en ge dé lyes nyi lat ko za ta arra vo nat ko -
zó an, hogy a köz cé lú há ló zat a vo nat ko zó mû sza ki-biz ton -
sá gi kö ve tel mé nyek nek meg fe lel.

6.4. Ha az en ge dé lyes kü lön jog sza bály alap ján az üze -
mel te té sé ben álló meg lé võ föld fe let ti há ló zat tar tó szer ke -
ze te i re vagy föld alat ti há ló zat biz ton sá gi öve ze té ben
egyéb, sa ját tu laj do nú (üze mel te té sû) nem ener gia át vi te li
célú (jel át vi te li, táv köz lé si, táv mû köd te té si stb.) nyom vo -
na las össze köt te tést lé te sít, épít mé nyek re és szer ke ze tek re
egyéb tár gyat (jel zõ táb lát, hir det ményt stb.) he lyez el,
vagy hoz zá já rul ah hoz, hogy más he lyez zen el, a lé te sí tés,
il le tõ leg el he lye zés mû sza ki pa ra mé te re it tar to zó nyi lat ko -
zat, illetve meg álla po dás hi te les má so la ta.

7. Az erõ mû vagy bel sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap -
cso ló be ren de zés épí té si en ge dé lye zé sé hez szük sé ges do -
ku men tá ció

7.1. Az en ge dé lyes meg ne ve zé se (neve), szék he lye
(címe), te le fon szá ma, alá írá sa.

7.2. Az épít mény szak ágan ként szak ter ve zõk ál tal ké -
szí tett mû sza ki le írá sa, raj zai.

7.3. A meg kö ze lí tés, a köz le ke dés, a köz mû vek, va la -
mint ezek kap cso la ta i nak is mer te té se (ter vei), a te rü -
let-elõ ké szí té si mun kák mû sza ki ter vei (te rep ren de zé si,
bon tá si és föld mun kák).

7.4. Az érin tett köz mû vek, ke ze lõk és üze mel te tõk nyi -
lat ko za ta.

7.5. A ter ve zõ nyi lat ko za ta ar ról, hogy
a) a ter ve zett mû sza ki meg ol dás meg fe lel a vo nat ko zó

jog sza bá lyok nak és ha tó sá gi elõ írásoknak,
b) biz to sít ja az élet, az egész ség, a kör nye zet és a kul tu -

rá lis örök ség vé del mét,
c) a ter ve zés so rán mi lyen szab vá nyo kat, mû sza ki

irány el ve ket al kal ma zott, en nek hi á nyá ban annak bi zo nyí -
tá sát, hogy az al kal ma zott meg ol dás leg alább azo nos biz -
ton sá gú, mint a ho no sí tott, har mo ni zált szab vány sze rin ti
biz ton sá gi szint,

d) a ter ve zés re jo go sult ság gal ren del ke zik (amennyi -
ben van, a szak te rü let és mér nö ki ka ma rai en ge dély
 száma).

7.6. Kü lön jog sza bály ban eset le ge sen elõ írt egyéb ha -
tó sá gi en ge dé lyek.

7.7. Ala po zá si terv, sta ti kai szá mí tá so kat tar tal ma zó
sta ti kai terv és sta ti kai ter ve zõi nyi lat ko zat.

7.8. Ha az en ge dé lyes kü lön jog sza bály alap ján az üze -
mel te té sé ben álló meg lé võ föld fe let ti há ló zat tar tó szer ke -
ze te i re vagy föld alat ti há ló zat biz ton sá gi öve ze té ben
egyéb, sa ját tu laj do nú (üze mel te té sû) nem ener gia át vi te li
célú (jel át vi te li, táv köz lé si, táv mû köd te té si stb.) nyom vo -
na las össze köt te tést lé te sít, épít mé nyek re és szer ke ze tek re
egyéb tár gyat (jel zõ táb lát, hir det ményt stb.) he lyez el,
vagy hoz zá já rul ah hoz, hogy más he lyez zen el, a lé te sí tés,
il le tõ leg el he lye zés mû sza ki pa ra mé te re it tar to zó nyi lat ko -
zat, illetve meg álla po dás hi te les má so la ta.

8. Az erõ mû vagy bel sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap -
cso ló be ren de zés hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zé sé hez
szük sé ges do ku men tá ció

8.1. A fe le lõs mû sza ki ve ze tõ(k) nyi lat ko za ta ar ról,
hogy

a) az épí té si mun kát a vég re hajt ha tó épí té si en ge dély -
nek, a hoz zá tar to zó jó vá ha gyott en ge dé lye zé si do ku men -
tá ci ó nak, a ki vi te le zé si terv nek meg fele lõen szak sze rû en
vé gez ték,

b) az épí té si te vé keny ség re vo nat ko zó szak mai mi nõ -
sé gi és biz ton sá gi elõ írásokat, valamint az épí té si en ge -
dély ben meg ha tá ro zott egyéb fel té te le ket be tar tot ták, to -
váb bá, hogy az épít mény ren del te tés sze rû és biz ton sá gos
hasz ná lat ra al kal mas,

c) ha az épí té si mun kát a vég re hajt ha tó épí té si en ge -
dély tõl, valamint a jó vá ha gyott do ku men tá ci ó tól el té rõ en
vé gez ték, de az el té rés nem mi nõ sül épí té si en ge dély hez
kö tött épí té si mun ká nak, ak kor a fe le lõs mû sza ki ve ze -
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tõ(k) el té rést is mer te tõ nyi lat ko za tát, és szük ség sze rint a
meg va ló sult ál la po tot tük rö zõ ál la pot ter vet,

d) a Ha tó ság kü lön fel hí vá sá ra szak ér tõ szak vé le mé nyét
ar ról, hogy az épít ményt a vo nat ko zó szak mai, mi nõ sé gi
elõ írások meg tar tá sá val, szak sze rû en épí tet ték meg, és az a
ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz ná lat ra al kalmas,

e) a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban és a szak ha tó sá gi hoz -
zá já ru lá sok ban fog lalt biz ton ság-tech ni kai, az egész ség -
vé del mi, a tûz vé del mi, a kör nye zet vé del mi, a ter mé szet vé -
del mi és a víz vé del mi elõ írásokat be tar tot ták. Az ezt iga -
zo ló do ku men tu mo kat, vizs gá la ti jegy zõ köny ve ket a nyi -
lat ko zat hoz csa tol ni kell.

8.2. Az eset le ges pró ba üzem ered mé nye i rõl  szóló nyi -
lat ko zat.

8.3. Az üzem be he lye zé si el já rás ról ké szült jegy zõ -
könyv a je len lé ti ív vel és annak mel lék le tei.

8.4. Meg va ló su lá si terv, amely tar tal maz za a meg va ló -
sult épít mény rõl ge o dé ta ál tal ké szí tett és az in gat lan ügyi
ha tó ság ál tal ér vé nyes zá ra dék kal el lá tott vál to zá si váz -
rajzot.

9. Köz cé lú há ló zat, a ter me lõi ve ze ték, a ma gán ve ze -
ték, a köz vet len ve ze ték és azok tar tó szer ke ze ten el he lye -
zett, illetve kül sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap cso ló be -
ren de zé sé nek üze mel te té si en ge dé lye zé sé hez szük sé ges
do ku men tá ció

9.1. Az üzem be he lye zé si el já rás ról ké szült jegy zõ -
könyv a je len lé ti ív vel és annak mel lék le tei.

9.2. A fe le lõs mû sza ki ve ze tõ(k) nyi lat ko za ta ar ról,
hogy

a) az épí té si mun kát a vég re hajt ha tó épí té si en ge dély -
nek, a hoz zá tar to zó jó vá ha gyott en ge dé lye zé si do ku men -
tá ci ó nak, a ki vi te le zé si terv nek meg fele lõen szak sze rû en
vé gez ték,

b) az épí té si te vé keny ség re vo nat ko zó szak mai mi nõ -
sé gi és biz ton sá gi elõ írásokat, valamint az épí té si en ge -
dély ben meg ha tá ro zott egyéb fel té te le ket be tar tot ták, to -
váb bá, hogy az épít mény ren del te tés sze rû és biz ton sá gos
hasz ná lat ra al kal mas,

c) ha az épí té si mun kát a vég re hajt ha tó épí té si en ge -
dély tõl, valamint a jó vá ha gyott do ku men tá ci ó tól el té rõ en
vé gez ték, de az el té rés nem mi nõ sül épí té si en ge dély hez
kö tött épí té si mun ká nak, ak kor a fe le lõs mû sza ki ve ze -
tõ(k) el té rést is mer te tõ nyi lat ko za tát, és szük ség sze rint a
meg va ló sult ál la po tot tük rö zõ ál la pot ter vet,

d) a Ha tó ság kü lön fel hí vá sá ra szak ér tõ szak vé le mé -
nyét ar ról, hogy az épít ményt a vo nat ko zó szak mai, mi nõ -
sé gi elõ írások meg tar tá sá val, szak sze rû en épí tet ték meg,
és az a ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz ná lat ra al kal -
mas,

e) a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban és a szak ha tó sá gi hoz -
zá já ru lá sok ban fog lalt biz ton ság-tech ni kai, az egész ség -
vé del mi, a tûz vé del mi, a kör nye zet vé del mi, a kul tu rá lis
örök ség vé del mi, a ter mé szet vé del mi és a víz vé del mi elõ -
írásokat be tar tot ták. Az ezt iga zo ló do ku men tu mo kat,
vizs gá la ti jegy zõ köny ve ket a nyi lat ko zat hoz csa tol ni kell.

9.3. Meg va ló su lá si terv, amely a meg va ló sult há ló zat
(ve ze ték) nyom vo na la és biz ton sá gi öve ze te ál tal érin tett
in gat la nok ról ge o dé ta ál tal ké szí tett és az in gat lan ügyi ha -
tó ság ál tal ér vé nyes zá ra dék kal el lá tott vál to zá si váz rajz és 
Te rü let ki mu ta tás te le pü lé sen ként 5-5 pél dány ban. A Te rü -
let ki mu ta tás hely raj zi szá mok sze rin ti bon tás ban kü lön
tar tal maz za a tar tó szer ke ze tek ál tal el fog lalt te rü let nagy -
sá gát, és kü lön a biz ton sá gi öve zet ál tal el fog lalt te rü let
mér té két.

10. Meg szün te tés (bon tás) en ge dé lye zé sé hez szük sé ges
do ku men tá ció

10.1. A vil la mos mû mû sza ki biz ton sá gi követelmé -
nyeire vo nat ko zó kü lön jog sza bály ban4 meg ha tá ro zott
Meg szün te té si terv.

10.2. Az en ge dé lyes nek a meg szün te té si (bon tá si) mun -
kák el vég zé sé re vo nat ko zó jo go sult sá gá nak iga zo lá sa.

10.3. A meg szün te té si (bon tá si) mun ka dokumentá -
ciója, a bon tá si tech no ló gi á ja.

10.4. A meg szû nõ épít mény tel jes vagy rész le ges bon -
tá sa utá ni hely szín rajz.

10.5. A ter ve zõ nyi lat ko za ta ar ról, hogy
a) a ter ve zett meg ol dás meg fe lel a vo nat ko zó jog sza bá -

lyok nak és ha tó sá gi elõ írásoknak,
b) biz to sít ja az élet, az egész ség, a kör nye zet és a kul tu -

rá lis örök ség vé del mét,
c) a ter ve zés so rán mi lyen szab vá nyo kat, mû sza ki

irány el ve ket al kal ma zott,
d) az adott ter ve zés re jo go sult ság gal ren del ke zik.

10.6. Az ügy fe lek nyi lat ko za tai, annak hi á nyá ban a meg ke -
re sé sü ket hi telt ér dem lõ en iga zo ló bi zony lat (pl. tér ti ve vény).

11. Az elvi épí té si en ge dély hez szük sé ges dokumen táció

11.1. Az en ge dé lyes meg ne ve zé se (neve), szék he lye
(címe), te le fon szá ma, alá írá sa.

11.2. Az épít mény szak ágan ként szak ter ve zõk ál tal ké -
szí tett mû sza ki le írá sa, raj zai.

11.3. Az érin tett köz mû vek, ke ze lõk és üze mel te tõk
nyi lat ko za ta.

11.4. A ter ve zõ nyi lat ko za ta ar ról, hogy
a) a ter ve zett mû sza ki meg ol dás meg fe lel a vo nat ko zó

jog sza bá lyok nak és ha tó sá gi elõ írásoknak,
b) biz to sít ja az élet, az egész ség, a kör nye zet és a kul tu -

rá lis örök ség vé del mét,
c) a ter ve zés so rán mi lyen szab vá nyo kat, mû sza ki

irány el ve ket al kal ma zott (en nek hi á nyá ban szük sé ges
annak bi zo nyí tá sa, hogy az al kal ma zott meg ol dás leg alább 
azo nos biz ton sá gú, mint a ho no sí tott, har mo ni zált szab -
vány sze rin ti biz ton sá gi szint),

4 A Vil la mos mû Mû sza ki-Biz ton sá gi Kö ve tel mé nyei Sza bály zat ha tály -
ba lép te té sé rõl  szóló 8/2001. (III. 30.) GM ren de let.
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d) a ter ve zés re jo go sult ság gal ren del ke zik (amennyi ben
van, a szak te rü let és mér nö ki ka ma rai en ge dély szá ma),.

11.5. Elõ ze tes vizs gá la tot köve tõen nem je len tõs kör -
nye ze ti ha tás fel té te le zé se ese tén a meg ál la pí tó ha tá ro zat,
kör nye ze ti ha tás vizs gá lat kö te les épít mény ese tén a jog -
erõs kör nye zet vé del mi en ge dély hi te les má so la ta.

4. számú melléklet
a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A vil la mos ener gia-ipa ri épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé -
lye zé si el já rá sok ban érin tett sé gük tõl füg gõ en köz re mû kö -
dõ szak ha tó sá gok

1.1. Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té -
rium szak te rü le tén:

a) tûz vé del mi ügyek ben
– elsõ fo kon: a te rü le ti leg ille té kes hi va tá sos ön kor -

mány za ti tûz ol tó pa rancs nok ság,
– má sod fo kon: a te rü le ti leg ille té kes me gyei ka taszt ró -

fa vé del mi igaz ga tó ság, a fõ vá ros ban az Or szá gos Ka taszt -
ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság

a tûz vé de lem,
b) pol gá ri vé del mi ügyek ben
– elsõ fo kon: a te rü le ti leg ille té kes ka taszt ró fa vé del mi

igaz ga tó ság, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si Pol gá ri Vé del mi
Igaz ga tó ság,

– má sod fo kon: az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ -
igaz ga tó ság

a pol gá ri vé de lem,
c) a te le pü lé si ön kor mány za to kat érin tõ ügyek ben
– elsõ fo kon: a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott

ille té kes épí tés ügyi ha tó ság,
– má sod fo kon: a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott

ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal 
az épí tés ügy kö ve tel mé nye i nek ér vény re jut ta tá sa cél já -

ból,
d) te rü let ren de zé si ügyek ben
– elsõ fo kon: a te rü le ti leg ille té kes ál lam i fõ épí tész,
– má sod fo kon: az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si

Mi nisz té rium
a te rü let ren de zé si ter vek kel való össz hang te kin te té ben.

1.2. A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té -
rium szak te rü le tén:

er dé sze ti ügyek ben
– elsõ fo kon: a te rü le ti leg ille té kes er dé sze ti ha tó ság,
– má sod fo kon: a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si

Mi nisz té rium
az er dõ vé de lem kö ve tel mé nye i nek ér vény re jut ta tá sa cél -
já ból.

1.3. A Hon vé del mi Mi nisz té rium szak te rü le tén:
a) ka to nai ob jek tu mok ügyé ben
– elsõ fo kon: a HM Had mû ve le ti és Ki kép zé si Fõ osz -

tály,
– má sod fo kon: a Hon vé del mi Mi nisz té rium
a hon véd sé gi és hon vé del mi ér de kek,

b) hon vé del mi ke ze lé sû in gat la nok ügyé ben
– elsõ fo kon: a HM Inf ra struk tu rá lis Ügy nök ség,
– má sod fo kon: a Hon vé del mi Mi nisz té rium

a hon véd sé gi és hon vé del mi ér de kek ér vény re jut ta tá sa ér -
de ké ben.

1.4. A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium
szak te rü le tén:

– elsõ fo kon: az ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet -
vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség,

– má sod fo kon: az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter -
mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, táj vé del mi és
víz ügyi kö ve tel mé nyek ér vény re jut ta tá sa cél já ból.

1.5. A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium szak te -
rü le tén:

a) pol gá ri re pü lé si ügyek ben
– elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Lé gi köz -

le ke dé si Igaz ga tó sá ga,
– má sod fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -

pon ti Hi va ta la
a pol gá ri és ka to nai re pü lés biz ton sá ga,

b) út ügyek ben – érin tett ség ese tén –
az or szá gos köz út há ló zat ba tar to zó au tó pá lyák, au tó -

utak ese té ben
– elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö -

zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga,
– má sod fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -

pon ti Hi va ta la
az egyéb or szá gos köz utak, va la mint a he lyi köz utak

ese té ben
– elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille té kes

re gi o ná lis igaz ga tó sá ga,
– má sod fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -

pon ti Hi va ta la,
a fõ vá ro si ön kor mány zat tu laj do ná ban levõ köz utak

ese té ben
– elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Kö -

zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga,
– má sod fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -

pon ti Hi va ta la,
a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány za tok tu laj do ná ban levõ

köz utak ese té ben
– elsõ fo kon: a fõ vá ro si fõ jegy zõ,
– má sod fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság

 Közép-magyarországi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga,
az út ügy és a köz úti köz le ke dés biz ton sá ga

c) vas úti ügyek ben
or szá gos köz for gal mú vas út ese té ben
– elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság  Közép-

 magyarországi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga,
– má sod fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -

pon ti Hi va ta la,
he lyi köz for gal mú és sa ját hasz ná la tú vas út ese té ben
– elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille té kes

re gi o ná lis igaz ga tó sá ga,
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– má sod fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -
pon ti Hi va ta la,
a vas úti köz le ke dés biz ton sá ga,

d) ha jó zá si ügyek ben
– elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille té kes

re gi o ná lis igaz ga tó sá ga,
– má sod fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -

pon ti Hi va ta la
a ha jó zás biz ton sá ga,

e) hír köz lé si ügyek ben
– elsõ fo kon: a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság te rü le ti leg

ille té kes Igaz ga tó sá ga,
– má sod fo kon: a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság

a hír köz lé si kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té se,
f) bá nyá sza ti ügyek ben
– elsõ fo kon: az ille té kes bá nya ka pi tány ság,
– má sod fo kon: a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi -

vatal
a biz ton ság kö ve tel mé nye i nek ér vény re jut ta tá sa cél jából.

1.6. Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium te rü le tén:
a kul tu rá lis örök ség vé del mi (mû em lék vé del mi, ré gé -

sze ti) ügyek ben
– elsõ fo kon: a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ille -

té kes te rü le ti szer ve,
– má sod fo kon: a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal

el nö ke
a kul tu rá lis örök ség vé del me ér de ké ben.

2. A vil la mos ener gia-ipa ri épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé -
lye zé si el já rá sok ban érin tett sé gük tõl füg gõ en köz re mû kö -
dõ köz mû vek, ke ze lõk és üze mel te tõk

– út ke ze lõk,
– vas utak üzem ben tar tói,
– víz gaz dál ko dá si tár su la tok,
– táv köz lé si szol gál ta tó,
– víz-csa tor ná zá si mû vek,
– há ló za ti en ge dé lyes,
– gáz szol gál ta tó,
– táv hõ szol gál ta tó,
– KTV-in ter net szol gál ta tó,
– köz le ke dé si tár sa sá gok,
– szén-hid ro gén és kõ olaj szál lí tó tár sa sá gok,
– ké mény sep rõ-ipa ri szol gál ta tó szerv.

5. számú melléklet
a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Elvi építési/Építési engedély iránti kérelem5

1. Az épít mény meg ne ve zé se, el he lye zé sé re szol gá ló
in gat lan címe és hely raj zi szá ma:

2. Az épít mény ren del te té se:6

3. MEH en ge dély szá ma, kel te (VET 74.  §):

4. Az en ge dé lyes ada tai:

– meg ne ve zé se:
– címe:

5. A be ru há zás ada tai:
– be ru há zó meg ne ve zé se:
– be ru há zás cél ja, ren del te té se:
– be ru há zás ér ték elõ irány za ta:

6. A ter ve zõ ada tai:
– ter ve zõ meg ne ve zé se:
– ter ve zõ címe:
– ter ve zé si jo go sult sá gá nak meg je lö lé se:

7. A ki vi te le zés ada tai:
– ki vi te le zõ meg ne ve zé se:
– ki vi te le zõ címe:
– ki vi te le zés kez dé si idõ pont ja:
– ki vi te le zés ter ve zett be fe je zé si idõ pont ja:

8. Az üzem ben tar tó ada tai:
– meg ne ve zé se:
– címe:

9. A hi te les tu laj do ni lap és tér kép má so lat alap ján az
5.  § (7) be kez dé se sze rin ti in gat la nok hely raj zi szá ma,
 tulajdonosának neve és címe:

10. En ge dé lye zé si el já rás költ ség vi se lõ jé nek ada tai:
– meg ne ve zé se:
– címe:

..........................
alá írás

11. Egyéb:

Kelt:

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

Mel lék let:

6. számú melléklet
a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Üzemeltetési engedély iránti kérelem

1. A há ló zat (ve ze ték) meg ne ve zé se:

5 Erõ mû vagy bel sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap cso ló be ren de zés elvi
épí té si/épí té si en ge dé lye zé sé hez.

6 Köz cé lú há ló zat, ter me lõi ve ze ték, ma gán ve ze ték vagy köz vet len ve ze -
ték ré szét ké pe zi.
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2. A há ló zat (ve ze ték) ren del te té se:7

3. Az en ge dé lyes ada tai:
– meg ne ve zé se:
– címe:

4. A be ru há zás ada tai:
– be ru há zó meg ne ve zé se:
– címe:

5. A ki vi te le zés ada tai:
– ki vi te le zõ meg ne ve zé se:
– ki vi te le zõ címe:
– ki vi te le zés kez dé si idõ pont ja:
– ki vi te le zés be fe je zé si idõ pont ja:

6. Az üzem ben tar tó ada tai:
– meg ne ve zé se:
– címe:

7. Üzem be he lye zé si el já rás ide je:

8. Az épí té si/ve ze ték jo gi en ge dély szá ma, kel te:

9. En ge dé lye zé si el já rás költ ség vi se lõ jé nek ada tai:
– meg ne ve zé se:
– címe:

..........................
alá írás

10. Egyéb:

Kelt:

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

Mel lék let:

7. számú melléklet
a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Használatbavételi engedély iránti kérelem8

1. Az épít mény meg ne ve zé se, el he lye zé sé re szol gá ló
in gat lan címe és hely raj zi szá ma:

2. Az épít mény ren del te té se:9

3. Az en ge dé lyes ada tai:
– meg ne ve zé se:
– címe:

4. A be ru há zás ada tai:

7 Köz élú há ló zat, ter me lõi ve ze ték, ma gán ve ze ték vagy köz vet len ve ze ték..
8 Erõ mû vagy bel sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap cso ló be ren de zés hasz -

ná lat ba vé te lé hez.
9 Erõ mû, köz cé lú há ló zat, ter me lõi ve ze ték, ma gán ve ze ték vagy köz vet -

len ve ze ték.

– be ru há zó meg ne ve zé se:
– címe:

5. A ki vi te le zés ada tai:
– ki vi te le zõ meg ne ve zé se:
– ki vi te le zõ címe:
– ki vi te le zés kez dé si idõ pont ja:
– ki vi te le zés be fe je zé si idõ pont ja:

6. Az üzem ben tar tó ada tai:
– meg ne ve zé se:
– címe:

7. Üzem be he lye zé si el já rás ide je:

8. A hi te les tu laj do ni lap és tér kép má so lat alap ján az
5.  § (7) be kez dé se sze rin ti in gat la nok hely raj zi szá ma, tu -
laj do no sá nak neve és címe:

9. Az épí té si en ge dély szá ma, kel te:

10. En ge dé lye zé si el já rás költ ség vi se lõ jé nek ada tai:
– meg ne ve zé se:
– címe:

..........................
alá írás

11. Egyéb:

Kelt:

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

Mel lék let:

8. számú melléklet
a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Megszüntetési (bontási) engedély iránti kérelem

1. Az épít mény meg ne ve zé se, el he lye zé sé re szol gá ló
in gat lan címe és hely raj zi szá ma:

2. Az épít mény ren del te té se:10

3. Az en ge dé lyes ada tai:
– meg ne ve zé se:
– címe:

4. A be ru há zás ada tai:
– be ru há zó meg ne ve zé se:
– címe:

5. A ki vi te le zés ada tai:
– ki vi te le zõ meg ne ve zé se:

10 Erõ mû, köz cé lú há ló zat, ter me lõi ve ze ték, ma gán ve ze ték vagy köz vet -
len ve ze ték.
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– ki vi te le zõ címe:
– ki vi te le zés kez dé si idõ pont ja:
– ki vi te le zés vár ha tó be fe je zé si idõ pont ja:

6. Az üzem ben tar tó ada tai:
– meg ne ve zé se:
– címe:

7. Az épí té si en ge dély szá ma, kel te:

8. En ge dé lye zé si el já rás költ ség vi se lõ jé nek ada tai:
– meg ne ve zé se:
– címe:

..........................
alá írás

9. Egyéb:

Kelt:

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

Mel lék let:

A Kormány
383/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az 1989. október 23-át megelõzõen alkotott
rendeleti szintû jogszabályok rendezésérõl

A Kormány az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já -
ban fog lalt fel adat kör ében el jár va, az egyes jog sza bá lyok és 
jog sza bá lyi ren del ke zé sek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
 szóló 2007. évi LXXXII. tör vény 6.  § (1) és (2) be kez dé sé -
ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A ren de let mel lék le té ben, va la mint a 2.  §-ban meg je lölt, 
1989. ok tó ber 23. elõtt a ma gyar fe le lõs mi nisz té rium, az
ide ig le nes nem ze ti kormány, va la mint a Mi nisz ter ta nács,
to váb bá e szer vek tag jai ál tal al ko tott ren de le tek az egyes
jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek ha tá lyon kí vül
he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör vény 1.  § (2) be -
kez dé se alap ján nem vesz tik ha tá lyu kat.

2.  §

(1) 2008. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti
a) a ta lált dol gok te kin te té ben kö ve ten dõ el já rás ról

 szóló 18/1960. (IV. 13.) Korm. ren de let,

b) a fák vé del mé rõl  szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm. ren -
de let,

c) a du nai egész ség ügyi fel ügye let rõl  szóló 1/1966.
(XI. 5.) EüM–BM–KPM együt tes ren de let,

d) a ta núk dí ja zá sá ról  szóló 1/1969. (I. 8.) IM ren de let,

e) a ro var- és rág csá ló ir tó sze rek, valamint a ri asz tó sze -
rek for ga lom ba ho za ta lá ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló
3/1969. (V. 16.) EüM ren de let,

f) a Vegy sze res ro var- és rág csá ló ir tás bal eset el há rí tó
és egész ség vé dõ óvó rend sza bá lyá nak ki adá sá ról  szóló
5/1972. (V. 9.) EüM ren de let,

g) az egész ség ügy rõl  szóló 1972. évi II. tör vénynek a
gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás ra vo nat ko zó ren del ke zé sei
vég re haj tá sá ról  szóló 15/1972. (VIII. 5.) EüM ren de let,

h) a Csa lád jo gi tör vény vég re haj tá sá ról és az át me ne ti
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló 7/1974. (VI. 27.)
IM ren de let,

i) a szü le ten dõ gyer mek egész sé gé nek vé del me ér de ké -
ben szük sé ges vé dõ ol tás ról  szóló 9/1975. (VIII. 1.)
EüM ren de let,

j) a ta ná csi szer vek ke ze lé sé ben levõ köz hasz ná la tú
zöld te rü le tek fenn tar tá sá ról és hasz ná la tá ról  szóló 2/1976.
(I. 16.) ÉVM ren de let,

k) a ki sa já tí tás sal kap cso la tos kár ta la ní tá si összeg ki -
fizetésérõl, valamint az ér ték kü lön bö zet meg fi ze té sé rõl
 szóló 21/1976. (IX. 5.) PM ren de let,

l) a ki sa já tí tá si terv el ké szí té sé rõl és fe lül vizs gá la tá ról
 szóló 11/1977. (III. 11.) MÉM ren de let,

m) Épí té si Geo tech ni kai Adat tár lé te sí té sé rõl  szóló
9/1978. (IX. 14.) ÉVM ren de let,

n) a kény szer gyógy ke ze lés és az ide ig le nes kény szer -
gyógy ke ze lés vég re haj tá sá ról  szóló 9/1979. (VI. 30.)
IM ren de let,

o) a pol gá ri re pü lés sel össze füg gõ ren dé sze ti fel ada tok
el lá tá sá nak rend jé rõl  szóló 3/1983. (III. 16.) BM ren de let,

p) a jog ta ná cso si te vé keny ség rõl  szóló 1983. évi 3. tör -
vényerejû ren de let vég re haj tá sá ról  szóló 7/1983.
(VIII. 25.) IM ren de let,

q) a gom ba vizs gá lat tal kap cso la tos szak ké pe sí tés rõl
 szóló 7/1984. (VIII. 1.) EüM–MÉM együt tes ren de let,

r) a nuk le á ris lé te sít mé nyek épí té si sza bá lya i ról  szóló
11/1984. (VIII. 1.) ÉVM ren de let,

s) a köz tisz ta ság gal és a te le pü lé si szi lárd hul la dék kal
össze füg gõ te vé keny sé gek rõl  szóló 1/1986. (II. 21.)
ÉVM–EüM együt tes ren de let,

t) az elõ ve ze tés és a rend õri kí sé rés vég re haj tá sá val fel -
me rült költ ség meg té rí té sé rõl  szóló 2/1986. (IV. 21.)
BM–IM–PM együt tes ren de let,

u) a bûn ügyi és az igaz ság ügyi tá jé koz ta tás ról  szóló
10/1986. (IX. 1.) IM–BM együt tes ren de let,

v) a csa lád jo gi tör vény vég re haj tá sá ról, valamint a csa -
lád jo gi tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1986. évi IV. tör -
vénnyel kap cso la tos át me ne ti ren del ke zé sek rõl  szóló
4/1987. (VI. 14.) IM ren de let,

w) az igaz ság ügyi szak ér tõk rõl  szóló 2/1988. (V. 19.)
IM ren de let.
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(2) 2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti
a) a Ha jó zá si Sze mély- és Poggyász fu va ro zá si

 Szabályzat ki adá sá ról  szóló 10/1971. (XII. 16.) KPM ren -
de let,

b) a gyógy nö vé nyek és il ló ola jok vizs gá la tá ról, mi nõ -
sí té sé rõl, for ga lom ba ho za ta lá ról és el len õr zé sé rõl  szóló
37/1976. (X. 29.) MT ren de let,

c) a gyógy nö vé nyek és il ló ola jok vizs gá la tá ról, mi nõ -
sí té sé rõl, for ga lom ba ho za ta lá ról és el len õr zé sé rõl  szóló
37/1976. (X. 29.) MT ren de let vég re haj tá sá ról  szóló
2/1978. (III. 16.) NIM ren de let,

d) a bel ví zi ha jók kö bö zé sé rõl  szóló 10/1979. (V. 29.)
KPM ren de let,

e) az épí tõ gép ke ze lõ mun ka kö rök ké pe sí tés hez kö té sé -
rõl és az épí tõ gép ke ze lõk kép zé sé rõl  szóló 6/1980. (I. 25.)
ÉVM–KPM együt tes ren de let,

f) a nyom vo nal jel le gû épít mé nyek ke resz te zé sé rõl és
meg kö ze lí té sé rõl  szóló 4/1981. (III. 11.) KPM–IpM
együt tes ren de let,

g) a gáz- és kõ olaj üze mû lé te sít mé nyek biz ton sá gi öve -
ze té rõl  szóló 6/1982. (V. 6.) IpM ren de let,

h) a te le pü lés tisz ta sá gi szol gál ta tás el lá tá sá ról és a te le -
pü lé si fo lyé kony hul la dé kok ár tal mat la ní tá sá ról  szóló
4/1984. (II. 1.) ÉVM ren de let,

i) a kül te rü le ten levõ nyom vo na las lé te sít mé nyek mû -
sza ki nyil ván tar tá sá ról  szóló 18/1984. (XII. 13.) ÉVM ren -
de let,

j) az egyes vil la mos sá gi ter mé kek el len õr zé sé rõl és
 minõsítésérõl  szóló 8/1984. (VII. 1.) IpM ren de let,

k) a ten ge ri ha jók kö bö zé sé rõl  szóló 1/1984. (I. 17.)
KM ren de let,

l) a köz vi lá gí tás ról  szóló 11/1985. (XI. 30.) IpM ren -
delet,

m) a vas úti dol go zók mun ka kö ri al kal mas sá gá nak
 orvosi vizs gá la tá ról és vé le mé nye zé sé rõl  szóló 14/1985.
(XI. 30.) KM ren de let,

n) a Rob ba nó anyag ipa ri Biz ton sá gi Sza bály zat köz zé -
té te lé rõl  szóló 2/1987. (II. 17.) IpM ren de let,

o) a köz le ke dé si épít mé nyek épí tés fel ügye le té rõl  szóló
2/1987. (II. 9.) KM ren de let.

3.  §

(1) E ren de let 2007. de cem ber 31-én lép ha tály ba.

(2) E ren de let 1.  §-ának a „ , va la mint a 2.  §-ban” szö -
veg ré sze, va la mint 2.  §-a 2009. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

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

Melléklet
a 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

I. A magyar felelõs minisztérium, az ideiglenes nemzeti
kormány és a Minisztertanács által alkotott rendeletek
1. a pá ri zsi bé ke szer zõ dés élet be lé pé sé rõl  szóló

11800/1947. (X. 15.) Korm. ren de let

2. a Ma gyar or szág és Cseh szlo vá kia kö zött la kos ság -
cse re tár gyá ban Bu da pes ten, 1946. évi feb ru ár hó 27. nap -
ján kelt ma gyar–cseh szlo vák egyez mény be cik ke lye zé sé -
rõl  szóló 1946. évi XV. tör vénycikk alap ján ala kí tott
 Vegyesbizottság ál tal ho zott ha tá ro za tok (vég ha tá ro za tok) 
köz zé té te le tár gyá ban címû 15690/1947. (1948. I. 3.)
Korm. ren de let

3. az Egye sült Ál la mok ré szé rõl ér vény ben tar tott nem -
zet kö zi egyez mé nyek új bó li al kal ma zá sá ról  szóló
12130/1948. (XII. 8.) Korm. ren de let

4. a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény 
(Pp.) ha tály ba lép te té se foly tán szük sé ges ren del ke zé sek
tár gyá ban címû 105/1952. (XII. 28.) MT ren de let

5. egyes ma gyar ál lam pol gá rok nak Cseh szlo vá ki á ban,
illetve Ju go szlá vi á ban tár sa dal mi tu laj don ba vett va gyon -
tár gya i ért járó kár ta la ní tás ról  szóló 17/1964. (VIII. 8.)
Korm. ren de let

6. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Cseh -
szlovák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor mány a kö zött az
 ingatlanokkal kap cso la tos egyes va gyon jo gi kér dé sek ren -
de zé se tár gyá ban lét re jött meg álla po dás vég re haj tá sá ról
 szóló 18/1965. (X. 17.) Korm. ren de let

7. a szak ér tõi mû kö dés sel kap cso la tos egyes kér dé sek
sza bá lyo zá sá ról  szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. ren de let

8. az egész ség ügy rõl  szóló 1972. évi II. tör vény vég re -
haj tá sá ról  szóló 16/1972. (IV. 29.) MT ren de let

9. az „Ál ta lá nos Fel té te lek a Ma gyar Nép köz tár sa ság
és a Ju go szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság kö zöt ti
tu do má nyos és mû sza ki együtt mû kö dés meg va ló sí tá sá ra”
tár gyá ban Bu da pes ten, 1971. jú ni us hó 12. nap ján alá írt
Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 41/1972. (XII. 5.) MT
ren de let

10. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Szov jet
Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok Szö vet sé gé nek Kor mány a kö -
zött a pos tai és táv köz lé si együtt mû kö dés tár gyá ban Bu da -
pes ten, az 1972. évi ok tó ber hó 13. nap ján alá írt egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 5/1973. (II. 7.) MT ren de let

11. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ro mán
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a nem zet kö zi
köz úti sze mély- és áru fu va ro zás tár gyá ban Te mes vá rott,
az 1972. évi feb ru ár hó 9. nap ján alá írt egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 6/1973. (II. 7.) MT ren de let

12. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Mon gol Nép köz tár -
sa ság kö zöt ti pos tai és táv köz lé si for ga lom tár gyá ban
 Budapesten, az 1973. évi ja nu ár hó 19. nap ján alá írt egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 13/1973. (V. 24.) MT ren de let

13. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor má nyá nak az Ál ta lá -
nos Vám- és Ke res ke del mi Egyez mény hez (GATT) tör -
tént csat la ko zá sá ról  szóló 23/1973. (IX. 9.) MT ren de let

14. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Mon gol
Nép köz tár sa ság Kor mány a kö zött az 1972. évi de cem -
ber hó 20. nap ján Bu da pes ten alá írt egész ség ügyi együtt -
mû kö dé si egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 29/1974.
(VII. 10.) MT ren de let

15. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Né met
De mok ra ti kus Köz tár sa ság Kor mány a kö zött, a Ma gyar
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Nép köz tár sa ság és a Né met De mok ra ti kus Köz tár sa ság
kö zép is ko lá i ban, szak kö zép is ko lá i ban, fõ is ko lá in és egye -
te me in foly ta tott ta nul má nyok be fe je zé sé rõl, valamint a
tu do má nyos fo ko za tok és cí mek meg szer zé sé rõl ki ál lí tott
ok ira tok egyen ér té kû sé gé nek köl csö nös el is me ré sé rõl lét -
re jött, az 1973. évi má jus hó 22. nap ján Ber lin ben alá írt
Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 49/1974. (XII. 24.) MT
ren de let

16. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ko re ai
Népi De mok ra ti kus Köz tár sa ság Kor mány a kö zött az
1974. évi jú ni us hó 24. nap ján Bu da pes ten alá írt egész ség -
ügyi együtt mû kö dé si egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
14/1975. (V. 14.) MT ren de let

17. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Pa kisz tán 
Isz lám Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti, Isz la ma bad ban
1974. év no vem ber 12. nap ján alá írt kul tu rá lis és tu do má -
nyos együtt mû kö dé si egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
22/1975. (VIII. 1.) MT ren de let

18. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Né met
De mok ra ti kus Köz tár sa ság Kor mány a kö zött az 1974. évi
de cem ber hó 13. nap ján Ber lin ben alá írt egész ség ügyi
együtt mû kö dé si egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 25/1975.
(IX. 17.) MT ren de let

19. a Ma gyar Nép köz tár sa ság ban és a Szov jet Szo ci a -
lis ta Köz tár sa sá gok Szö vet sé gé ben ki ál lí tott, is ko lai vég -
zett sé get, valamint tu do má nyos fo ko za tot ta nú sí tó ok ira -
tok egyen ér té kû sé gé nek köl csö nös el is me ré sé rõl  szóló,
Moszk vá ban 1974. évi ok tó ber hó 11. nap ján alá írt meg -
álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 37/1975. (XII. 19.) MT ren -
de let

20. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Dán
 Királyság Kor mány a kö zött a nem zet kö zi köz úti fu va ro zás 
tár gyá ban Kop pen há gá ban, az 1975. évi áp ri lis hó 11. nap -
ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 9/1976. (IV. 30.) 
MT ren de let

21. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Vi et na mi
De mok ra ti kus Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a pos tai és
táv köz lé si szol gá lat tár gyá ban Bu da pes ten, az 1975. évi
de cem ber hó 2. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 11/1976. (V. 20.) MT ren de let

22. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Je me ni
Népi De mok ra ti kus Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da -
pes ten, az 1975. évi má jus hó 3. nap ján alá írt lég ügyi
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 15/1976. (VI. 1.) MT ren -
de let

23. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és Por tu gá lia
Kor mány a kö zött Lissza bon ban, az 1975. évi má jus hó
22. nap ján alá írt lég ügyi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
20/1976. (VI. 24.) MT ren de let

24. a Ma gyar Nép köz tár sa ság ban és a Bol gár Nép köz -
tár sa ság ban ki ál lí tott, is ko lai vég zett sé get, valamint tu do -
má nyos fo ko za tot és cí met ta nú sí tó ok ira tok egyen ér té kû -
sé gé nek köl csö nös el is me ré sé rõl  szóló, Szó fi á ban 1975.
évi de cem ber hó 19. nap ján alá írt meg álla po dás ki hir de té -
sé rõl  szóló 29/1976. (VIII. 19.) MT ren de let

25. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Mi nisz ter ta ná csa és az
Egyip to mi Arab Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti ide gen -
for gal mi együtt mû kö dés rõl  szóló, Ka i ró ban 1975. má jus

1-jén alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 30/1976.
(VIII. 19.) MT ren de let

26. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Nor vég
Ki rály ság Kor mány a kö zött a nem zet kö zi köz úti fu va ro zás 
tár gyá ban Os ló ban, az 1975. évi ok tó ber hó 6. nap ján alá írt 
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 31/1976. (VIII. 25.) MT
ren de let

27. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Si er ra
Le o ne Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a te rü le te ik kö zöt ti
és azon túl ra irá nyuló lé gi já ra tok tár gyá ban Bu da pes ten,
az 1975. évi no vem ber hó 5. nap ján alá írt egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 32/1976. (VIII. 29.) MT ren de let

28. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Len gyel
Nép köz tár sa ság Kor mány a kö zött a lé gi köz le ke dés tár -
gyá ban Var só ban, az 1976. évi feb ru ár hó 12. nap ján alá írt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1/1977. (I. 26.) MT ren de -
let

29. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az In di ai
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a kö zép is ko lák ban, fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek ben, egye te me ken, ok ta tá si és tu do -
má nyos szer ve ze tek ben ki bo csá tott bi zo nyít vá nyok, ok le -
ve lek és a tu do má nyos fo ko za tok egyen ér té kû sé gé rõl
 szóló, New Del hi ben, 1976. évi ok tó ber hó 23. nap ján alá -
írt jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 9/1977. (III. 21.) MT
ren de let

30. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Lí bi ai
Arab Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Tri po li ban, az 1975.
évi no vem ber hó 27. nap ján alá írt Ál lat-egész ség ügyi
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 13/1977. (IV. 22.) MT
ren de let

31. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Mon gol
Nép köz tár sa ság Kor mány a kö zött Ulán bá tor ban, az 1976.
évi au gusz tus hó 10. nap ján alá írt, az ál lat egész ség ügy te -
rü le tén való együtt mû kö dés rõl  szóló egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 14/1977. (IV. 22.) MT ren de let

32. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az In di ai
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött az 1976. évi de cem ber hó
9. nap ján, New-Del hi ben alá írt egész ség ügyi együttmûkö -
dési egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 16/1977. (V. 25.) MT 
ren de let

33. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Lí bi ai
Arab Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a te rü le te ik kö zöt ti és
azon túli me net rend sze rû lé gi já ra tok sza bá lyo zá sa tár gyá -
ban Tri po li ban, 1975. no vem ber 27. nap ján alá írt egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 17/1977. (V. 27.) MT ren de let

34. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és Ku va it
 Állam Kor mány a kö zött Ku va it vá ros ban az 1975. évi jú -
ni us hó 25. nap ján alá írt, a nem zet kö zi köz úti fu va ro zás ról
 szóló meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 18/1977. (VI. 5.)
MT ren de let

35. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Me xi kói
Egye sült Ál la mok Kor mány a kö zöt ti kul tu rá lis együtt mû -
kö dés rõl  szóló, Bu da pes ten az 1975. évi szep tem ber hó
19. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 19/1977.
(VI. 23.) MT ren de let

36. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Spa nyol
Ál lam Kor mány a kö zött Mad rid ban, az 1974. évi áp -
rilis hó 30. nap ján alá írt lég ügyi egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 26/1977. (VIII. 1.) MT ren de let
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37. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Olasz
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a pol gá ri lé gi köz le ke dés
tár gyá ban Bu da pes ten, az 1974. évi má jus hó 25. nap ján
alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 27/1977. (VIII. 1.)
MT ren de let

38. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Por tu gál
Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti ide gen for gal mi együtt -
mûködés tár gyá ban az 1976. évi már ci us hó 19. nap ján
Lissza bon ban alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
29/1977. (VIII. 9.) MT ren de let

39. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Por tu gál
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten, az 1976. évi
má jus hó 13. nap ján alá írt köz úti fu va ro zá si meg álla po dás
ki hir de té sé rõl  szóló 30/1977. (VIII. 9.) MT ren de let

40. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a La o szi
Népi De mok ra ti kus Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a pos tai 
és táv köz lé si szol gá lat tár gyá ban Vi en ti a ne ban, az 1976.
évi má jus hó 28. nap ján alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 31/1977. (VIII. 17.) MT ren de let

41. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Spa nyol
Ál lam Kor mány a kö zött a nö vény vé del mi együtt mû kö dés
tár gyá ban Bu da pes ten, 1976. au gusz tus 24. nap ján alá írt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 37/1977. (IX. 29.) MT
ren de let

42. a Moszk vá ban, 1977. jú li us 28-án alá írt jegy zõ -
könyv ál tal mó do sí tott „A száj- és kö röm fá jás meg elõ zé se
és az el le ne való ha té kony vé de ke zés prob lé mái, valamint
nagy ha té kony sá gú száj- és kö röm fá jás el le ni vak ci nák
gyár tá sa te rén a KGST-tag or szá gok kö zöt ti tu do má -
nyos-mû sza ki együtt mû kö dés rõl”  szóló, Szó fi á ban, 1974.
de cem ber 20-án alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1/1978. (I. 9.) MT ren de let

43. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Finn
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Hel sin ki ben, az 1977. évi
szep tem ber hó 23. nap ján alá írt Ál lat-egész ség ügyi Egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 23/1978. (IV. 15.) MT ren de let

44. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Szí ri ai
Arab Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten, az 1977.
évi már ci us hó 29. nap ján alá írt nem zet kö zi köz úti fu va ro -
zá si meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 24/1978. (IV. 22.)
MT ren de let

45. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Pa kisz tán 
Isz lám Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a lé gi já ra tok tár gyá -
ban Bu da pes ten, az 1977. évi má jus hó 11. nap ján alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 25/1978. (IV. 22.) MT
ren de let

46. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Por tu gál
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten, az 1977. évi
már ci us hó 31. nap ján alá írt mû sza ki-tu do má nyos együtt -
mû kö dé si egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 26/1978.
(V. 11.) MT ren de let

47. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a La o szi
Népi De mok ra ti kus Köz tár sa ság Kor mány a kö zött
 Vientianéban, az 1977. évi má jus hó 6. nap ján alá írt kul -
tu rá lis és tu do má nyos együtt mû kö dé si egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 27/1978. (V. 19.) MT ren de let

48. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Cip ru si
Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti ide gen for gal mi együtt mû -
kö dés tár gyá ban Bu da pes ten, az 1977. áp ri lis 15-én alá írt

egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 32/1978. (VI. 21.) MT
ren de let

49. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Oszt rák
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten, az 1977. évi
má jus hó 2. nap ján alá írt, a vám kér dé sek ben tör té nõ
együtt mû kö dés rõl és köl csö nös se gít ség nyúj tás ról  szóló
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 33/1978. (VII. 4.) MT ren -
de let

50. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Af gán
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Ka bul ban az 1977. évi ok -
tó ber hó 16. nap ján alá írt, a lé gi já ra tok ról  szóló Egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 40/1978. (VII. 20.) MT ren de let

51. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Af gán
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Ka bul ban, 1977. ok tó ber
16-án alá írt nem zet kö zi köz úti áru fu va ro zá si meg álla po -
dás ki hir de té sé rõl  szóló 42/1978. (VIII. 31.) MT ren de let

52. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Ira ki
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bag dad ban, az 1977. évi
ok tó ber hó 3. nap ján alá írt ál lat-egész ség ügyi egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 43/1978. (IX. 5.) MT ren de let

53. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Ira ki
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött, Bu da pes ten az 1977. évi
jú li us hó 8. nap ján alá írt egész ség ügyi együtt mû kö dés rõl
 szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 47/1978. (X. 4.) MT 
ren de let

54. a Nem zet kö zi Kö zös Kon té ner hasz ná lat ról  szóló,
Karl-Marx-Stadt ban 1974. jú ni us hó 29-én kelt Egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 48/1978. (X. 12.) MT ren de let

55. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Jor dá ni ai
Ha se mi ta Ki rály ság Kor mány a kö zött, Bu da pes ten az
1978. évi feb ru ár hó 27. nap ján alá írt kul tu rá lis és tu do má -
nyos együtt mû kö dés rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 50/1978. (X. 28.) MT ren de let

56. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Cseh -
szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a ha tár -
vi zek víz gaz dál ko dá si kér dé se i nek sza bá lyo zá sá ról Bu da -
pes ten, 1976. évi má jus hó 31-én alá írt Egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 55/1978. (XII. 10.) MT ren de let

57. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Spa nyol
Ki rály ság Kor mány a kö zött Mad rid ban, 1978. jú li us 10-én 
alá írt ál lat-egész ség ügyi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
7/1979. (II. 13.) MT ren de let

58. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Svéd
 Királyság Kor mány a kö zött, Bu da pes ten az 1977. évi
szep tem ber hó 21. nap ján alá írt egész ség ügyi együttmû -
ködésrõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 12/1979.
(III. 24.) MT ren de let

59. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ku bai
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten, az 1974. évi
már ci us hó 29. nap ján alá írt, a pol gá ri lé gi köz le ke dés rõl
 szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 13/1979. (III. 31.)
MT ren de let

60. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Finn
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten, az 1978. évi
jú ni us hó 27. nap ján alá írt, az egész ség ügy, az or vos tu do -
mány és a tár sa da lom biz to sí tá s te rü le tén tör té nõ együtt -
mû kö dés rõl  szóló Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
15/1979. (IV. 15.) MT ren de let
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61. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Gö rög
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött A thén ban, 1977. már ci us
18. nap ján alá írt nem zet kö zi köz úti fu va ro zá si meg álla po -
dás ki hir de té sé rõl  szóló 16/1979. (IV. 27.) MT ren de let

62. a Nem zet kö zi Tu do má nyos és Mû sza ki Tá jé koz ta -
tá si Köz pont jog ál lá sá ról és ki vált sá ga i ról  szóló, Moszk -
vá ban, 1973. jú ni us hó 26. nap ján alá írt egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 17/1979. (V. 9.) MT ren de let

63. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és Nagy-Bri -
tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga Kor mány a
kö zött Bu da pes ten, az 1978. évi no vem ber hó 1. nap ján
alá írt, az or vos tu do má nyi és az egész ség ügyi együtt -
mûködésrõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
21/1979. (VI. 26.) MT ren de let

64. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ju go -
szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor mány a
 között Belg rád ban, 1978. évi már ci us hó 2. nap ján alá írt
jég esõ el le ni vé de lem ben tör té nõ együtt mû kö dés rõl  szóló
meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 22/1979. (VI. 26.) MT
ren de let

65. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Mo zam -
bi ki Népi Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti, Bu da pes ten az
1978. évi no vem ber hó 8. nap ján alá írt, egész ség ügyi
együtt mû kö dés rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
29/1979. (VIII. 7.) MT ren de let

66. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és Ku va it
 Állam Kor mány a kö zöt ti egész ség ügyi együtt mû kö dés rõl
 szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 33/1979. (X. 14.)
MT ren de let

67. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Ame ri -
kai Egye sült Ál la mok Kor mány a kö zött Bu da pes ten, az
1977. évi áp ri lis hó 6. nap ján alá írt kul tu rá lis, ok ta tá si,
 tudományos és mû sza ki-tu do má nyos együtt mû kö dé si
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 34/1979. (X. 24.) MT ren -
de let

68. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ku va i ti
Ál lam Kor mány a kö zött Ku va it ban, az 1979. évi már ci us
hó 19. nap ján alá írt Lég ügyi Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 44/1979. (XI. 10.) MT ren de let

69. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Dán
 Királyság Kor mány a kö zött Bu da pes ten az 1978. évi ok tó -
ber hó 24. nap ján alá írt, a jö ve de lem- és a va gyon adók
 területén a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl  szóló egyez mény 
ki hir de té sé rõl  szóló 45/1979. (XI. 10.) MT ren de let

70. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Gö rög
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött A thén ben, az 1977. évi
már ci us hó 18. nap ján alá írt kul tu rá lis, ok ta tá si és tu do má -
nyos együtt mû kö dé si egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
46/1979. (XI. 27.) MT ren de let

71. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Ame ri -
kai Egye sült Ál la mok Kor mány a kö zött Was hing ton ban,
az 1979. évi feb ru ár hó 12. nap ján alá írt, a jö ve de lem adók
te rü le tén a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl és az adóz ta tás
ki ját szá sá nak meg aka dá lyo zá sá ról  szóló egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 49/1979. (XII. 6.) MT ren de let

72. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Jor dá ni ai
Ha se mi ta Ki rály ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten, 1978.
évi má jus hó 24. nap ján alá írt nem zet kö zi köz úti fu va ro zá -

si meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 50/1979. (XII. 14.)
MT ren de let

73. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Por tu gál
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten, 1979. évi már -
ci us hó 24. nap ján alá írt Ke res ke del mi Ha jó zá si Meg álla -
po dás ki hir de té sé rõl  szóló 55/1979. (XII. 30.) MT ren de let

74. az Ál ta lá nos Vám- és Ke res ke del mi Egyez mény
1979. évi gen fi Jegy zõ köny vé nek ki hir de té sé rõl  szóló
2/1980. (I. 16.) MT ren de let

75. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Szo ci a -
lis ta Népi Lí bi ai Arab Ja ma hi ri ya kö zött Tri po li ban, az
1979. évi ja nu ár hó 22. nap ján alá írt, az egész ség ügyi
együtt mû kö dés rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
11/1980. (IV. 4.) MT ren de let

76. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Olasz
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Ró má ban, az 1979. évi ok -
tó ber hó 30. nap ján alá írt, az egész ség ügyi együtt mû kö -
dés rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 15/1980.
(V. 23.) MT ren de let

77. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Mál tai
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten, az 1978. évi
szep tem ber hó 6. nap ján alá írt kul tu rá lis és tu do má nyos
együtt mû kö dé si egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 18/1980.
(V. 29.) MT ren de let

78. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Fülöp-
 szigeti Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Ma ni lá ban, az
1976. évi jú li us hó 15. nap ján alá írt kul tu rá lis egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 21/1980. (VI. 20.) MT ren de let

79. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Szov jet
Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge Kor mány a kö zött
Bu da pes ten, az 1979. évi jú ni us hó 1. nap ján alá írt kul tu rá -
lis és tu do má nyos együtt mû kö dé si egyez mény ki hir de té -
sé rõl  szóló 27/1980. (VII. 15.) MT ren de let

80. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Sváj ci
Szö vet sé gi Ta nács kö zött Bu da pes ten, 1980. ja nu ár
16. nap ján alá írt nem zet kö zi köz úti fu va ro zá si meg álla po -
dás ki hir de té sé rõl  szóló 41/1980. (X. 21.) MT ren de let

81. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Olasz
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten, az 1977. évi
má jus hó 16. nap ján alá írt, a jö ve de lem- és a va gyon adók
te rü le tén a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl és az adóz ta tás
ki ját szá sá nak meg aka dá lyo zá sá ról  szóló egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 53/1980. (XII. 12.) MT ren de let

82. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Af ga -
nisz tá ni Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Ka bul ban, az
1977. évi ok tó ber hó 16. nap ján alá írt egész ség ügyi
együtt mû kö dés rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
61/1980. (XII. 27.) MT ren de let

83. a köz úti áru to váb bí tá si szer zõ dé sek rõl  szóló
2/1981. (I. 31.) MT ren de let

84. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és Spa nyol or -
szág Kor mány a kö zött Mad rid ban, 1980. évi feb ru ár hó
19. nap ján alá írt nem zet kö zi köz úti fu va ro zá si meg álla po -
dás ki hir de té sé rõl  szóló 3/1981. (II. 23.) MT ren de let

85. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Oszt rák
Szö vet sé gi Kor mány kö zött Bécs ben, 1980. ok tó ber
17. nap ján alá írt ide gen for gal mi együtt mû kö dé si egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 4/1981. (II. 26.) MT ren de let

14482 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/183. szám



86. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és Spa nyol or -
szág Kor mány a kö zött Mad rid ban, az 1979. évi no vem ber
hó 27. nap ján alá írt, kul tu rá lis és tu do má nyos együtt mû kö -
dés rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 13/1981.
(V. 6.) MT ren de let

87. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Jor dán
Ha se mi ta Ki rály ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten, az
1979. évi au gusz tus hó 31. nap ján alá írt, az egész ség ügyi
együtt mû kö dés rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
15/1981. (V. 23.) MT ren de let

88. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Cip ru si
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten, 1980. má jus
13. nap ján alá írt, a Gaz da sá gi, Mû sza ki és Ipar i Együtt mû -
kö dés rõl  szóló hosszú le já ra tú Meg álla po dás ki hir de té sé -
rõl  szóló 19/1981. (VI. 19.) MT ren de let

89. a köz úti sze mély szál lí tá si szer zõ dé sek rõl  szóló
20/1981. (VI. 19.) MT ren de let

90. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Olasz
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Ró má ban, 1980. jú ni us hó
17. nap ján alá írt, az ide gen for gal mi együtt mû kö dés rõl
 szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 22/1981. (VIII. 6.)
MT ren de let

91. a Ma gyar Nép köz tár sa ság ban és a Ju go szláv Szo -
cialista Szö vet sé gi Köz tár sa ság ban ki ál lí tott, is ko lai vég -
zett sé get ta nú sí tó bi zo nyít vá nyok, valamint ok le ve lek
egyen ér té kû sé gé nek köl csö nös el is me ré sé rõl  szóló, Bu da -
pes ten, 1980. évi már ci us hó 7. nap ján alá írt meg álla po dás
ki hir de té sé rõl  szóló 23/1981. (VIII. 10.) MT ren de let

92. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Szo ci a -
lis ta Eti ó pia Ide ig le nes Ka to nai Kor mány a kö zött Ad dis
Abe bá ban az 1980. évi szep tem ber hó 17. nap ján alá írt
kul tu rá lis, tu do má nyos és ok ta tá si együtt mû kö dé si meg -
álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 34/1981. (IX. 25.) MT ren -
de let

93. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Mo zam -
bi ki Népi Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Ma pu tó ban, az
1980. évi szep tem ber hó 24. nap ján alá írt kul tu rá lis és tu -
do má nyos együtt mû kö dé si egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 59/1981. (XI. 26.) MT ren de let

94. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Fran cia
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Pá rizs ban az 1980. évi áp ri -
lis hó 28. nap ján alá írt, a jö ve de lem- és a va gyon adók te rü -
le tén a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl  szóló egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 65/1981. (XII. 16.) MT ren de let

95. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Finn
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten az 1978. évi
ok tó ber hó 25. nap ján alá írt, a jö ve de lem- és a va gyon adók 
te rü le tén a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl  szóló egyez mény 
ki hir de té sé rõl  szóló 66/1981. (XII. 16.) MT ren de let

96. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Nor vég
Ki rály ság Kor mány a kö zött Os ló ban az 1980. évi ok tó ber
hó 21. nap ján alá írt, a jö ve de lem- és a va gyon adók te rü le -
tén a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl  szóló egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 67/1981. (XII. 16.) MT ren de let

97. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Kam bo -
dzsai Népi For ra dal mi Ta nács kö zött Bu da pes ten, az
1980. évi no vem ber hó 27. nap ján alá írt, a kul tu rá lis és
 tudományos együtt mû kö dés rõl  szóló egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 69/1981. (XII. 27.) MT ren de let

98. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Gö rög
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten az 1979. évi
ok tó ber hó 8. nap ján alá írt, a tu do má nyos-mû sza ki együtt -
mû kö dés rõl  szóló meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló
2/1982. (I. 27.) MT ren de let

99. a nem zet kö zi ki ál lí tá sok ra vo nat ko zó, Pá rizs ban,
az 1928. évi no vem ber hó 22. nap ján kelt egyez mény mó -
do sí tá sá ról  szóló, Pá rizs ban, az 1972. évi no vem ber hó
30. nap ján kelt jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl  szóló 21/1982.
(V. 24.) MT ren de let

100. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Né met -
or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da -
pes ten, 1981. feb ru ár 12-én alá írt, a nem zet kö zi for ga lom -
ban részt vevõ köz úti jár mû vek adóz ta tá sá ról  szóló meg -
álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 33/1982. (VIII. 11.) MT
ren de let

101. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és Ku va it
Ál lam Kor mány a kö zött Bu da pes ten, 1981. évi jú ni us hó
22. nap ján alá írt, a pos ta és táv köz lés te rü le tén tör té nõ
együtt mû kö dés rõl  szóló Meg álla po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 34/1982. (VIII. 18.) MT ren de let

102. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a
 Tunéziai Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten,
1981. évi jú li us hó 6. nap ján alá írt nem zet kö zi köz úti fu va -
ro zá si Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 35/1982.
(VIII. 25.) MT ren de let

103. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Svéd
Ki rály ság Kor mány a kö zött Stock holm ban az 1981. évi
ok tó ber hó 12. nap ján alá írt, a jö ve de lem- és a va gyon adók 
te rü le tén a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl  szóló egyez mény 
ki hir de té sé rõl  szóló 55/1982. (X. 22.) MT ren de let

104. a ha jók kö bö zé sé re vo nat ko zó 1969. évi nem zet -
kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 56/1982. (X. 22.) MT 
ren de let

105. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Cseh -
szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da -
pes ten, az 1981. évi de cem ber hó 22. nap ján alá írt egész -
ség ügyi és or vos tu do má nyi együtt mû kö dé si egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 80/1982. (XII. 27.) MT ren de let

106. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Cip ru si
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten, az 1981. évi
no vem ber hó 30. nap ján alá írt, a jö ve de lem- és a va gyon -
adók te rü le tén a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl  szóló
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 82/1982. (XII. 29.) MT
ren de let

107. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Svéd
Ki rály ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten az 1982. évi jú -
lius hó 8. nap ján alá írt egész ség ügyi el lá tá si egyez mény
ki hir de té sé rõl  szóló 5/1983. (IV. 13.) MT ren de let

108. a nem zet kö zi ki ál lí tá sok ra vo nat ko zó, Pá rizs ban,
az 1928. évi no vem ber hó 22. nap ján kelt egyez mény mó -
do sí tá sá ról  szóló, Pá rizs ban, az 1972. évi no vem ber hó
30. nap ján kelt jegy zõ könyv mó do sí tá sá nak ki hir de té sé rõl 
 szóló 48/1983. (XII. 1.) MT ren de let

109. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Mál tai
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött, a ví zum kény szer meg szün -
te té sé rõl  szóló, Bu da pes ten, 1983. feb ru ár 4-én alá írt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 51/1983. (XII. 30.) MT
ren de let
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110. a ma gán tu laj do nú köz úti jár mû vek ide ig le nes be -
ho za ta lá ról  szóló, New York ban 1954. jú ni us 4-én kelt
vám egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 12/1984. (II. 14.) MT
ren de let

111. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az An go -
lai Népi Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten az
1978. évi szep tem ber hó 20. nap ján alá írt egész ség ügyi
együtt mû kö dé si egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 17/1984.
(III. 27.) MT ren de let

112. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Bel ga
Ki rály ság Kor mány a kö zött a jö ve de lem- és a va gyon adók 
te rü le tén a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl és az adóz ta tás
ki ját szá sá nak meg aka dá lyo zá sá ról  szóló egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 20/1984. (IV. 18.) MT ren de let

113. is ko lai vég zett sé get, valamint tu do má nyos fo ko -
za tot ta nú sí tó ok ira tok egyen ér té kû sé gé nek köl csö nös el -
is me ré sé rõl  szóló ma gyar–la o szi meg álla po dás ki hir de té -
sé rõl  szóló 25/1984. (VIII. 8.) MT ren de let

114. a nem zet kö zi for ga lom ban hasz nált gép jár mû vek
szá má ra tör té nõ mû sza ki és egyéb se gít ség nyúj tás ról  szóló 
meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 27/1984. (IX. 12.) MT
ren de let

115. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ju go -
szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kép vi se lõ há zá -
nak Szö vet sé gi Vég re haj tó Ta ná csa kö zött a te her gép jár -
mû vel vég zett áru fu va ro zás, valamint az ezzel kap cso la tos 
vám eljá rás sza bá lyo zá sa tár gyá ban kö tött egyez mény
 módosításáról és ki egé szí té sé rõl Sze ge den, 1982. évi
 június hó 24. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 
30/1984. (X. 1.) MT ren de let

116. az ál lam i vál la la tok ról  szóló 1977. évi VI. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 33/1984. (X. 31.) MT ren de let

117. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Szov jet
Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok Szö vet sé gé nek Kor mány a kö -
zött, Bu da pes ten, az 1981. évi ok tó ber hó 3. nap ján alá írt
egész ség ügyi és or vos tu do má nyi együtt mû kö dé si egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 57/1984. (XII. 8.) MT ren de let

118. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Bel ga
Ki rály ság Kor mány a kö zött a pol gá ri el já rás ról  szóló, Há -
gá ban az 1954. évi már ci us hó 1-jén kelt Egyez mény al kal -
ma zá sá nak meg könnyí té sé re irá nyuló, Brüsszel ben 1983.
évi má jus hó 11. nap ján alá írt Meg álla po dás ki hir de té sé rõl 
 szóló 64/1984. (XII. 21.) MT ren de let

119. a le ány vál la lat ról  szóló 65/1984. (XII. 29.) MT
ren de let

120. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Gö rög
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten, az 1983. évi
má jus hó 25. nap ján alá írt, a jö ve de lem- és a va gyon adók
te rü le tén a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl  szóló egyez mény 
ki hir de té sé rõl  szóló 33/1985. (VII. 1.) MT ren de let

121. a vám ok má nyok nak a köz vet len köz úti áru fu va ro -
zás ban való al kal ma zá sá ról  szóló, Var só ban az 1983. évi
no vem ber hó 17. nap ján kelt egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 51/1985. (XI. 12.) MT ren de let

122. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Svéd
Ki rály ság Kor mány a kö zött a ví zum kény szer köl csö nös
meg szün te té sé rõl Bu da pes ten, 1985. no vem ber 29-én alá -
írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1/1986. (I. 19.) MT
ren de let

123. a saj tó ról  szóló 1986. évi II. tör vény vég re haj tá sá -
ról  szóló 12/1986. (IV. 22.) MT ren de let

124. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ju go -
szláv Szo ci a lis ta Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kép vi se lõ há zá -
nak Szö vet sé gi Vég re haj tó Ta ná csa kö zött, a du nai ha tár -
for ga lom nak Mo há cson és Bez dán ban való el len õr zé sé rõl
 szóló, Pé csett, az 1983. évi áp ri lis hó 28. nap ján alá írt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 13/1986. (V. 6.) MT ren -
de let

125. a szak for dí tás ról és tol má cso lás ról  szóló 24/1986.
(VI. 26.) MT ren de let

126. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ro mán
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a ma gyar–ro -
mán ál lam ha tár szol gá la ti célú át lé pé sé hez szük sé ges ha -
tár át lé pé si iga zol vá nyok egy sé ge sí té sé rõl  szóló, Bu da pes -
ten, 1982. évi már ci us hó 18. nap ján alá írt egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 38/1986. (IX. 11.) MT ren de let

127. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Por tu gál Köz tár sa -
ság Kor má nyai kö zött lét re jött, a szár ma zá si jel zé sek, ere -
det meg je lö lé sek és egyéb föld raj zi meg ne ve zé sek ol tal -
má ról  szóló Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 49/1986.
(XI. 12.) MT ren de let

128. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Szov jet
Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge Kor mány a kö zött
1986. no vem ber 4. nap ján alá írt, a ma gyar–szov jet kö zös
gaz dál ko dó szer ve ze tek ala pí tá sá nak rend jé rõl és te vé -
keny sé gük alap el ve i rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 6/1987. (II. 24.) MT ren de let

129. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Cseh -
szlo vák Szo ci a lis ta Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da -
pes ten, 1986. évi no vem ber hó 24. nap ján alá írt, a ma -
gyar–cseh szlo vák vas úti for ga lom sza bá lyo zá sá ról  szóló
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 23/1987. (VII. 22.) MT
ren de let

130. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Svéd
Ki rály ság Kor mány a kö zött a be ru há zá sok elõ se gí té sé rõl
és köl csö nös vé del mé rõl  szóló meg álla po dás ki hir de té sé -
rõl  szóló 25/1987. (VII. 28.) MT ren de let

131. a Bécs ben, 1986. szep tem ber 26-án alá írt, a nuk -
leáris bal ese tek rõl adan dó gyors ér te sí tés rõl  szóló egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 28/1987. (VIII. 9.) MT ren de let

132. a Bécs ben, 1986. szep tem ber 26-án alá írt, a nuk -
leáris bal eset, vagy su ga ras ve szély hely zet ese tén való
 segítségnyújtásról  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
29/1987. (VIII. 9.) MT ren de let

133. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Fran cia
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a be ru há zá sok köl csö nös
elõ se gí té sé rõl és vé del mé rõl  szóló meg álla po dás ki hir de -
té sé rõl  szóló 59/1987. (XI. 29.) MT ren de let

134. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és az Oszt -
rák Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a nuk le á ris lé te sít mé -
nye ket érin tõ, köl csö nös ér dek lõ dés tár gyát ké pe zõ kér dé -
sek sza bá lyo zá sá ról Bécs ben, 1987. áp ri lis 29-én alá írt
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 70/1987. (XII. 10.) MT
ren de let

135. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Cip ru si
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a ví zum kény szer meg szün -
te té sé rõl  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 71/1987.
(XII. 10.) MT ren de let
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136. a rok kant sá gi já ra dék ról  szóló 83/1987. (XII. 27.)
MT ren de let

137. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Svéd
Ki rály ság Kor mány a kö zött az egész ség ügyi együtt mû kö -
dés tár gyá ban Bu da pes ten, 1977. szep tem ber 21-én kö tött
egyez mény mó do sí tá sá ról  szóló, Stock holm ban, 1987. év
jú ni us hó 12. nap ján alá írt Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl
 szóló 4/1988. (II. 12.) MT ren de let

138. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és Nagy-
 Britannia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály ság Kor mány a 
kö zött a be ru há zá sok ösz tön zé sé rõl és köl csö nös vé del mé -
rõl  szóló meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 5/1988.
(II. 12.) MT ren de let

139. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Né met -
or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor mány a kö zött kul tu rá -
lis és tá jé koz ta tá si köz pon tok köl csö nös fel ál lí tá sá ról
 szóló meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 8/1988. (II. 17.)
MT ren de let

140. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Hol land 
Ki rály ság Kor mány a kö zött Há gá ban, az 1986. évi jú ni us
hó 5. nap ján alá írt, a jö ve de lem- és a va gyon adók te rü le tén 
a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl és az adóz ta tás ki ját szá sá -
nak meg aka dá lyo zá sá ról  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 10/1988. (III. 10.) MT ren de let

141. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és Spa nyol -
or szág Kor mány a kö zött Mad rid ban, az 1984. évi jú li us hó 
9. nap ján alá írt, a jö ve de lem- és a va gyon adók te rü le tén a
ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl és az adóz ta tás ki ját szá sá -
nak meg aka dá lyo zá sá ról  szóló egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 12/1988. (III. 10.) MT ren de let

142. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Zim -
bab wei Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten, 1986.
jú ni us 19-én alá írt, az egész ség ügyi együtt mû kö dés rõl
 szóló Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 16/1988. (III. 25.)
MT ren de let

143. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Szov jet
Szo ci a lis ta Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge Kor mány a kö zött
Bu da pes ten, az 1988. évi feb ru ár hó 26. nap ján alá írt, a
Ma gyar Nép köz tár sa ság Kul tu rá lis, Tu do má nyos és Tá jé -
koz ta tá si Köz pont ja lé te sí té sé rõl és te vé keny sé gé rõl a
Szov jet uni ó ban  szóló meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló
27/1988. (IV. 11.) MT ren de let

144. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Mál tai
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da pes ten, 1986. feb ru ár
4-én alá írt, az egész ség ügyi együtt mû kö dés rõl  szóló Meg -
álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 28/1988. (IV. 11.) MT ren -
de let

145. a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 30/1988. (IV. 21.) MT ren de let

146. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és Ka na da
Kor mány a kö zött az atom ener gia bé kés célú fel hasz ná lá sa
te rén foly ta tan dó együtt mû kö dés rõl  szóló, 1987. no vem -
ber 27-én alá írt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 34/1988.
(V. 6.) MT ren de let

147. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Hol land Ki rály ság
kö zött a be ru há zá sok elõ se gí té sé rõl és köl csö nös vé del mé -
rõl  szóló Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 63/1988.
(VIII. 1.) MT ren de let

148. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és Mál ta
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Mál tán, az 1987. évi de -
cem ber hó 16. nap ján alá írt, a te rü le te ik kö zöt ti és azon túli 
légi já ra tok ról  szóló lég ügyi egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 71/1988. (IX. 29.) MT ren de let

149. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Kí nai
Nép köz tár sa ság Kor mány a kö zött kul tu rá lis, tu do má nyos
és ok ta tá si együtt mû kö dés rõl Bu da pes ten, az 1987. évi jú -
ni us hó 17. nap ján alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
77/1988. (XI. 11.) MT ren de let

150. a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti
jár mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT 
ren de let

151. a va gyon jegy rõl  szóló 94/1988. (XII. 22.) MT ren -
de let

152. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Dán
 Királyság Kor mány a kö zött a be ru há zá sok elõ se gí té sé rõl
és köl csö nös vé del mé rõl  szóló Meg álla po dás ki hir de té sé -
rõl  szóló 6/1989. (I. 15.) MT ren de let

153. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a
 Belga–Lu xem bur gi Gaz da sá gi Unió kö zött a be ru há zá sok
köl csö nös elõ se gí té sé rõl és vé del mé rõl  szóló Meg álla po -
dás ki hir de té sé rõl  szóló 7/1989. (I. 15.) MT ren de let

154. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Né met -
or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság Kor mány a kö zött Bu da -
pes ten 1989. ja nu ár 3. nap ján alá írt a Ma gyar Nép köz tár sa -
ság ban szék hellyel bíró vál la la tok ma gyar mun ka vál la ló i -
nak vál lal ko zá si szer zõ dés alap ján fog lal koz ta tá si cél ból
tör té nõ ki kül de té sé rõl  szóló meg álla po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 14/1989. (II. 17.) MT ren de let

155. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Gö rög
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött az egész ség ügyi együtt mû -
kö dés tár gyá ban Bu da pes ten, 1986. áp ri lis 22-én alá írt
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 21/1989. (III. 7.) MT ren -
de let

156. a gyor san rom ló élel mi sze rek nem zet kö zi szál lí tá -
sá ról és az ilyen szál lí tás hoz hasz nált kü lön le ges szál lí tó -
esz kö zök rõl  szóló, Genf ben, 1970. szep tem ber 1. nap ján
kelt Euró pai Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 25/1989.
(III. 17.) MT ren de let

157. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Szí ri ai
Arab Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a Ma gyar Nép köz tár -
sa ság ban és a Szí ri ai Arab Köz tár sa ság ban ki ál lí tott is ko -
lai bi zo nyít vá nyok, egye te mi dip lo mák és a tu do má nyos
fo ko za tok köl csö nös el is me ré sé rõl  szóló, Da masz kusz -
ban, 1986. szep tem ber 17-én alá írt Meg álla po dás ki hir de -
té sé rõl  szóló 26/1989. (III. 22.) MT ren de let

158. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Finn
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a két or szág te rü le tén ide ig -
le ne sen tar tóz ko dó sze mé lyek or vo si el lá tá sá ról Bu da pes -
ten, 1988. jú ni us 6-án alá írt Egyez mény ki hir de té sé rõl
 szóló 33/1989. (IV. 24.) MT ren de let

159. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ko re ai
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a be ru há zá sok elõ se gí té sé -
rõl és köl csö nös vé del mé rõl  szóló Meg álla po dás ki hir de -
té sé rõl  szóló 46/1989. (V. 31.) MT ren de let

160. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ko re ai
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött 1989. feb ru ár 1-jén, Szö ul -
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ban alá írt, kul tu rá lis együtt mû kö dé si Egyez mény ki hir de -
té sé rõl  szóló 47/1989. (VI. 5.) MT ren de let

161. a vám ok má nyok nak a köz vet len köz úti áru fu va ro -
zás ban való al kal ma zá sá ról Var só ban az 1983. évi no vem -
ber hó 17. nap ján kelt egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
51/1985. (XI. 12.) MT ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
53/1989. (VI. 10.) MT ren de let

162. az ál lam ha tá ro kon jog el le ne sen át szál lí tott kul tu -
rá lis ja vak vissza tar tá sá nak és vissza adá sá nak kér dé se i vel
kap cso la tos együtt mû kö dés rõl és köl csö nös se gít ség nyúj -
tás ról  szóló, Plov div ban az 1986. évi áp ri lis hó 22. nap ján
kelt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 68/1989. (VII. 1.)
MT ren de let

163. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Vene -
zuelai Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti kul tu rá lis egyez -
mény ki hir de té sé rõl  szóló 76/1989. (VII. 10.) MT ren de let

164. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Sváj ci Ál lam szö -
vet ség kö zött a be ru há zá sok köl csö nös elõ se gí té sé rõl és
vé del mé rõl  szóló meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló
89/1989. (VIII. 5.) MT ren de let

165. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Finn
Köz tár sa ság Kor mány a kö zött a be ru há zá sok vé del mé rõl
 szóló Meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 91/1989.
(VIII. 17.) MT ren de let

166. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Nem -
zet kö zi Atom ener gia Ügy nök ség kö zött kö tött, a Nem zet -
kö zi Atom ener gia Ügy nök ség ál tal Ma gyar or szág nak
nyúj tott mû sza ki se gít ség rõl  szóló, 1989. jú ni us 12-én alá -
írt Fe lül vizs gált Ki egé szí tõ Meg álla po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 93/1989. (VIII. 22.) MT ren de let

II. A magyar felelõs minisztérium,
az ideiglenes nemzeti kormány és a Minisztertanács

tagjai által alkotott rendeletek

1. a fo rint ér ték me gál la pi tá sá ról és az ezzel össze füg gõ
ren del ke zé sek rõl  szóló 9000/1946. (VII. 28.) ME ren de let

2. a tar tás díj kül föl dön való be haj tá sa tár gyá ban New
York ban 1956. évi jú ni us hó 20. nap ján kelt nem zet kö zi
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1957. évi 53. törvény -
erejû ren de let vég re haj tá sá ról  szóló 9/1957. (IX. 13.) IM
ren de let

3. a ha gya té ki el já rás ról  szóló 6/1958. (VII. 4.) IM ren -
de let

4. az áru min ták és pro pa gan da anya gok be ho za ta lá nak
meg könnyí té sé re vo nat ko zó, Genf ben, 1952. évi no vem -
ber hó 7. nap ján kelt nem zet kö zi egyez mény ki hir de té sé rõl 
 szóló 1957. évi 59. tör vényerejû ren de let vég re haj tá sá ról
 szóló 1/1958. (II. 18.) KkM ren de let,

5. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Szov jet Szo ci a lis ta
Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge kö zött a vám kér dé sek ben tör -
té nõ együtt mû kö dés rõl és köl csö nös se gít ség nyúj tás ról
Bu da pes ten, 1958. évi jú li us hó 21. nap ján meg kö tött
egyez mény vég re haj tá sá ról  szóló 6/1958. (XI. 22.) KkM
ren de let

6. a Ma gyar Nép köz tár sa ság Kor mány a és a Ju go szláv
Szö vet sé gi Nép köz tár sa ság Kor mány a kö zött, ál lam pol -

gá ra ik szo ciá lis biz ton sá gá val kap cso la tos kér dé sek ren -
de zé se tár gyá ban Bu da pes ten, az 1957. évi ok tó ber hó
7. nap ján kö tött egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1959. évi
20. tör vényerejû ren de let vég re haj tá sá ról  szóló 11/1959.
(IX. 13.) MüM ren de let

7. a holt nak nyil vá ní tá si, valamint a ha lál té nyé nek
meg ál la pí tá sá val kap cso la tos el já rás ról  szóló 1/1960.
(IV. 13.) IM ren de let

8. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Cseh szlo vák Köz tár -
sa ság kö zött a szo ci ál po li ti kai együtt mû kö dés rõl Bu da -
pes ten, az 1959. évi ja nu ár hó 30. nap ján kö tött egyez mény 
ki hir de té sé rõl  szóló, 1959. évi 41. tör vényerejû ren de let
vég re haj tá sá ról  szóló 9/1960. (X. 16.) MüM ren de let

9. a kül föl di vá lasz tott bí ró sá gi ha tá ro za tok el is me ré se
és vég re haj tá sa tár gyá ban New-York ban 1958. jú ni us
10-én kelt Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1962. évi
25. tör vényerejû ren de let vég re haj tá sá ról  szóló 12/1962.
(X. 31.) IM ren de let

10. a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Szov jet Szo ci a lis ta
Köz tár sa sá gok Szö vet sé ge kö zött a szo ciá lis el lá tás te rü le -
tén való együtt mû kö dés tár gyá ban Bu da pes ten, az 1962.
de cem ber 20-án kö tött egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
1963. évi 16. tör vényerejû ren de let vég re haj tá sá ról  szóló
7/1964. (VIII. 30.) MüM ren de let

11. a vál tó jo gi sza bá lyok szö ve gé nek köz zé té te lé rõl
 szóló 1/1965. (I. 24.) IM ren de let

12. a csekk jo gi sza bá lyok szö ve gé nek köz zé té te lé rõl
 szóló 2/1965. (I. 24.) IM ren de let

13. a pol gá ri el já rás ra vo nat ko zó an az 1954. évi már -
cius hó 1. nap ján, Há gá ban kelt nem zet kö zi egyez mény ki -
hir de té sé rõl  szóló 1966. évi 8. tör vényerejû ren de let vég -
re haj tá sá ról  szóló 4/1966. (VI. 15.) IM ren de let

14. a költ ség men tes ség en ge dé lye zé sé nek alap já ul
szol gá ló kö rül mé nyek iga zo lá sá ról  szóló 2/1968. (I. 24.)
IM ren de let

15. a mé hé szet rõl  szóló 15/1969. (XI. 6.) MÉM ren de -
let

16. az egész ség ügy te rü le tén a szak ér tõi mû kö dés sel
kap cso la tos egyes kér dé sek sza bá lyo zá sá ról  szóló
14/1972. (VII. 15.) EüM ren de let

17. a kül ke res ke de lem te rü le tén a szak ér tõi mû kö dés -
sel össze füg gõ egyes kér dé sek sza bá lyo zá sá ról  szóló
3/1972. (IV. 19.) KkM ren de let

18. a kül föl dön fel hasz ná lás ra ke rü lõ köz ok ira tok dip -
lo má ci ai vagy kon zu li hi te le sí té sé nek (fe lül hi te le sí té sé -
nek) mel lõ zé sé rõl  szóló egyez mény vég re haj tá sá ról  szóló
9/1973. (XII. 29.) IM–KüM együt tes ren de let

19. a könyv tá ri ál lo mány el len õr zé sé rõl (lel tá ro zá sá -
ról) és az ál lo mány ból tör té nõ tör lés rõl  szóló sza bály zat
ki adá sá ról  szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM–PM együt tes ren -
de let

20. a köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról  szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együt tes ren de let

21. a pol gá ri el já rá si cse lek mé nyek nek hang fel vé tel lel
való rög zí té sé rõl  szóló 15/1976. (XII. 7.) IM ren de let

22. a ka to nák sza bad ság vesz té sé nek, elõ ze tes le tar tóz -
ta tá sá nak és párt fo gó fel ügye le té nek vég re haj tá sá ról  szóló 
1/1979. (VIII. 25.) HM–IM együt tes ren de let
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23. a Ve szé lyes Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról
 szóló Euró pai Meg álla po dás „A” és „B” mel lék le té nek
 kihirdetésérõl és bel föl di al kal ma zá sá ról  szóló 20/1979.
(IX. 18.) KPM ren de let

24. a vil la mos mû és fo gyasz tói ve ze ték há ló zat irá nyí tó
és ke ze lõ dol go zó i nak szak mai ké pe sí té sé rõl  szóló
3/1981. (V. 6.) IpM–MüM együt tes ren de let

25. a Kom mu ná lis- és La kó épü le tek Érin tés vé del mi
Sza bály za tá ról  szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM ren de let,

26. a ve szé lyes áruk nem zet kö zi bel ví zi szál lí tá sá ról
 szóló sza bály zat ról  szóló 2/1982. (II. 22.) KPM ren de let

27. a jog ta ná cso si te vé keny ség rõl  szóló 1983. évi
3. tör vényerejû ren de let vég re haj tá sá ról  szóló 7/1983.
(VIII. 25.) IM ren de let,

28. a hasz ná la ti-ke ze lé si út mu ta tó ról és a mi nõ ség
 tanúsításáról  szóló 2/1984. (III. 10.) BkM–IpM együt tes
ren de let

29. a vas úti jár mû vek re sze relt és egyéb vas út üze mi
célt szol gá ló ka zá nok és nyo más tar tó edé nyek üzem be he -
lye zé sé rõl, idõ sza kos vizs gá la tá ról és el len õr zé sé rõl  szóló
11/1984. (VI. 27.) KM ren de let,

30. az utak for ga lom sza bá lyo zá sá ról és a köz úti jel zé -
sek el he lye zé sé rõl  szóló 20/1984. (XII. 21.) KM ren de let

31. az ét kez te tés sel kap cso la tos köz egész ség ügyi sza -
bá lyok ról  szóló 9/1985. (X. 23.) EüM–BkM együt tes ren -
de let

32. egyes épü let szer ke ze tek és azok lét re ho zá sá nál fel -
hasz ná lás ra ke rü lõ ter mé kek kö te le zõ al kal mas sá gi ide jé -
rõl  szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM–IpM–KM–MÉM–BkM
együt tes ren de let

33. a könyv tá ri anya gok be je len té sé rõl  szóló 7/1985.
(IV. 26.) MM ren de let

34. az igaz ság ügyi szak ér tõk dí ja zá sá ról  szóló 3/1986.
(II. 21.) IM ren de let

35. a költ ség men tes ség al kal ma zá sá ról a bí ró sá gi el já -
rás ban címû 6/1986. (VI. 26.) IM ren de let

36. a szak for dí tás ról és a tol má cso lás ról  szóló 24/1986. 
(VI. 26.) MT ren de let vég re haj tá sá ról  szóló 7/1986.
(VI. 26.) IM ren de let

37. a ge o dé zi ai azo no sí tók rend sze ré rõl  szóló 21/1986.
(XII. 28.) MÉM ren de let

38. a szak for dí tó és tol mács ké pe sí tés meg szer zé sé nek
fel té te le i rõl  szóló 7/1986. (VI. 26.) MM ren de let

39. az egyes saj tó ter mé kek en ge dé lye zé sé rõl és az imp -
resszum fel tün te té sé rõl  szóló 29/1986. (IX. 1.) MM ren de let

40. a ke szon mun kák ról  szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM
ren de let

41. a gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú anya -
gok és ké szít mé nyek nyil ván tar tá sá ról és for ga lom ba ho -
za ta lá ról  szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM ren de let

42. a Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zá si Egyez mény re
vo nat ko zó Egy sé ges Sza bá lyok (CIM) mel lék le te i nek ki -
hir de té sé rõl  szóló 4/1987. (V. 13.) KM ren de let,

43. a sik ló, a füg gõ pá lya, a sí fel vo nó és a moz gó lép csõ
(moz gó jár da) ke ze lõ jé nek kép zé sé rõl és vizs gáz ta tá sá ról
 szóló 9/1987. (IX. 15.) KM ren de let,

44. a vas úti épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és üze mel te -
té sük el len õr zé sé rõl  szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM
együt tes ren de let

45. az egyes nyom vo nal jel le gû épít mény szer ke ze tek
kö te le zõ al kal mas sá gi ide jé rõl  szóló 12/1988. (XII. 27.)
ÉVM–IpM–KM–MÉM–KVM együt tes ren de let

46. a Gyer me kek Jog el le nes Kül föld re Vi te lé nek Pol -
gá ri Jogi Vo nat ko zá sa i ról  szóló, Há gá ban, az 1980. évi ok -
tó ber 25. nap ján kelt, az 1986. évi 14. tör vényerejû ren de -
let tel ki hir de tett szer zõ dés vég re haj tá sá ról  szóló 7/1988.
(VIII. 1.) IM ren de let

47. a bá nyá sza ti hû ség ju ta lom ról  szóló 4/1988. (V. 26.) 
IpM ren de let

48. a tár sa dal mi szer ve ze tek nyil ván tar tá sá nak ügy vi -
te li sza bá lya i ról  szóló 6/1989. (VI. 8.) IM ren de let

49. a víz- és kör nye ze ti ká rok el le ni vé de ke zés nél fog -
lal koz ta tot tak já ran dó ság ár ól  szóló 6/1989. (V. 13.) KVM
ren de let

50. az Er dé sze ti Biz ton sá gi Sza bály zat ki adá sá ról
 szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM ren de let

A Kormány
384/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Rendõrség által alkalmazott kényszerítõ eszközök
rendszeresítésének szakmai követelményeirõl

és eljárási szabályairól

A Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény
100.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a Kormány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Értelmezõ rendelkezések

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) Rend sze re sí tés: a rend õrségi fel ada tok el lá tá sá hoz

szük sé ges kény sze rí tõ esz kö zök fel vé te le a Rend õr ség
rend sze ré be.

b) Rend sze re sí té si el já rás: azon el já rás, amely ma gá ba
fog lal ja a kény sze rí tõ esz kö zök mû sza ki le írá sá nak, az alap -
ren del te té sé hez, ha tás me cha niz mu sá hoz mér ten az élet-,
egész ség-, bal eset-, mun ka-, kör nye zet- és tûz védelmi szak -
vé le mé nyek, meg fe le lõ sé gi ta nú sít vá nyok el ké szít te té sét,
to váb bá pró ba hasz ná la tát, a hasz ná lat al kal ma zá si sza bá -
lya i nak, a ke ze lé si és a kar ban tar tá si elõ írásokat tar tal ma zó
sza bály za tá nak ki dol go zá sát, a ki kép zés sel össze füg gõ fel -
ada tok meg ha tá ro zá sát, valamint a rend sze re sí té si ja vas lat
el ké szí té sét, annak szak ér tõi  bizottság elé vi te lét, a té nyek
és ta pasz ta la tok jegy zõ könyv be fog la lá sát és a rend sze re sí -
té si ha tá ro zat meghoza talát.
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c) Rend sze re sí té si (al kal ma zás ba vé te li) ja vas lat: a
rend sze re sí té si és az al kal ma zás ba vé te li el já rás – a ren de -
let 2. mel lék le té nek tar tal mi és for mai elõ írásai alap ján ké -
szült – alap ok má nya.

d) Pró ba hasz ná lat: az al kal maz ha tó ság meg ál la pí tá sá -
nak mód sze re, ame lyet a – szük ség sze rin ti – ki kép zé si fel -
ada tok vég re haj tá sát köve tõen az or szá gos rend õr fõ ka pi -
tány írás ban ren del el a rend sze re sí tés re ter ve zett esz kö zök 
min ta da rab ja i nak ki vá lasz tott ál lo mány cso port ál ta li ki -
pró bá lá sá ra, amely tör tén het szer ve zett gya kor la tok és
gya kor lá sok al kal má val, napi hasz ná lat, szol gá la ti fel ada -
tok el lá tá sa so rán is. Pró ba hasz ná lat so rán kell meg gyõ -
zõd ni az esz kö zök al kal maz ha tó sá gá ról és a ko ráb ban
rend sze re sí tett esz kö zök kel, valamint a hoz zá juk szük sé -
ges egyéb fel sze re lé sek kel való együtt hasz nál ha tó sá gá ról.

e) Társ szer vek: a Ma gyar Hon véd ség, a Bün te tés-vég -
re haj tá si Szer ve zet és a Vám- és Pénz ügy õr ség.

f) A rend szer bõl való ki vo nás: a rend sze re sí tett esz köz
rend szer bõl való ki vo ná sá ról – a 6. mel lék let sze rin ti – ha -
tá ro zat tal kell ren del kez ni, ami be bele kell fog lal ni a rend -
szer bõl ki vont esz kö zök to váb bi fel hasz ná lá sá nak rend jét,
az új és a régi esz köz eset le ges pár hu za mos hasz ná la tát, az
át me ne ti idõ szak mû kö dé si rend jét, valamint a ki vo nás ban 
érin tett szer vek fel ada ta it.

g) Al kal maz ha tó ság: az esz köz mi nõ sí té se, amely a
rend õrségi fel hasz ná lás ra való meg fe le lõ ség meg ál la pí tá -
sá ra irá nyul.

Általános rendelkezések

2.  §

A ren de let ha tá lya a Rend õr ség ál tal al kal maz ha tó
kény sze rí tõ esz kö zök rend sze re sí té si el já rá sá ra ter jed ki.

3.  §

A Ma gyar Köz tár sa ság Rend õr sé ge (a továb biak ban:
Rend õr ség) rend sze ré be – a ren de let 1. mel lék le té ben fel -
so rolt – rend sze re sí tés re kö te le zett kény sze rí tõ esz kö zök,
illetve azok al kal ma zá sá hoz szük sé ges anya gok (a továb -
biak ban: esz kö zök) ki zá ró lag rend sze re sí té si el já rás le -
foly ta tá sa alap ján ke rül het nek.

4.  §

A kény sze rí tõ esz kö zök – a 30.  § sze rint – csak a rend -
szer bõl tör té nõ ki vo nás út ján ke rül het nek ki a Rend õr ség
kény sze rí tõ esz kö ze i nek kö ré bõl.

5.  §

(1) A kény sze rí tõ esz köz nek meg kell fe lel nie a hasz ná -
la tá val össze füg gõ ál ta lá nos és spe ci á lis jog sza bá lyi elõ -

írásoknak, to váb bá a ko ráb ban rend sze re sí tett esz kö zök -
kel, va la mint a hoz zá juk szük sé ges egyéb fel sze re lé sek kel
való együtt hasz nál ha tó sá gi, va la mint az al kal maz ha tó sá gi
kö ve tel mé nyek nek.

(2) A rend sze re sí té si el já rás le foly ta tá sa so rán ér vé nye -
sí te ni kell az élet-, egész ség-, bal eset-, mun ka-, kör nye zet-
és tûz vé de lem szem pont ja it. Az al kal maz ha tó sá got a ko -
ráb ban rend sze re sí tett esz kö zök kel, va la mint a hoz zá juk
szük sé ges egyéb fel sze re lé sek kel való együtt hasz nál ha tó -
ság meg ál la pí tá sát mi nõ sí tõ, össze ha son lí tó, ellen õr zõ
vizs gá la tok és a pró ba hasz ná la tok el já rá sai szol gál ják.

6.  §

A Rend õr ség kül föl di fel adat-vég re haj tás ra szer ve zett
ide ig le nes rend õri ala ku la ta i ban szol gá la tot tel je sí tõ ál lo -
mány ré szé re az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) ese ti en ge dé lye alap ján – a fel -
adat-vég re haj tás ide jé re – a Rend õr ség nél nem rend sze re -
sí tett esz köz is biz to sít ha tó.

7.  §

Rend sze re sí té si el já rás le foly ta tá sa nél kül esz kö zö ket
– az al kal ma zás ba vé te li ha tá ro zat tal a Rend õr ség al kal -
ma zá sá ba emelt esz kö zö ket ki vé ve – be sze rez ni nem le het.

8.  §

(1) A rend sze re sí té si el já rás le foly ta tá sá val pár hu za mo -
san a be szer zé si el já rás le foly ta tá sát meg le het kez de ni.

(2) A be szer zé si el já rást meg elõ zõ, elõ ké szí tõ vizs gá la -
tok, en ge dé lye zé si el já rá sok meg ál la pí tá sa it a rend sze re sí -
té si el já rás so rán kö te le zõ figye lembe ven ni.

(3) A pró ba hasz ná la tot, a mi nõ sí tõ, az össze ha son lí tó és 
az ellen õr zõ vizs gá la to kat a be szer zé si el já rás fo lya ma tá -
ban kell vég re haj ta ni.

(4) A be szer zé si, illetve a rend sze re sí té si el já rás sza bá -
lya i nak be tar tá sa mel lett tö re ked ni kell arra, hogy a rend -
õri szer vek nél az azo nos fel ada tok azo nos tí pu sú és faj tá jú
esz kö zök kel ke rül je nek el lá tás ra.

A rendszeresítési eljárás megindítása

9.  §

(1) Ha a rend sze re sí té si el já rás kez de mé nye zé sé hez az
or szá gos rend õrfõkapitány rend sze re sí té si (al kal ma zás ba
vé te li) ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek.

(2) A mi nisz ter a rend sze re sí té si ja vas lat ról a társ szer -
vek fel ügye le tét el lá tó Hon vé del mi Mi nisz té rium és Pénz -
ügy mi nisz té rium ré szé re ér te sí tést küld het.
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10.  §

(1) A rend sze re sí té si ja vas lat hoz csa tol ni kell:

a) a rend sze re sí tés re ter ve zett esz köz mû sza ki le írá sát
(mel lék let ként fény ké pe ket vagy áb rá kat, raj zo kat),

b) szük ség ese tén a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott, az 
esz köz gyár tá sá ra, for gal ma zá sá ra vo nat ko zó en ge dé lye -
ket, iga zo lá so kat, adat la po kat és ta nú sít vá nyo kat,

c) a mi nõ sí tõ szerv ál tal el ké szí tett szak vé le ményt, az
össze ha son lí tó, illetve az ellen õr zõ vizs gá lat ról ké szült
jegy zõ köny vet,

d) a pró ba hasz ná lat ról ké szült jegy zõ köny vet,

e) az élet-, egész ség-, bal eset-, mun ka-, kör nye zet- és
tûz vé del mi szak vé le mé nye ket, amennyi ben ezek meg lé tét
a rend sze re sí ten dõ esz köz alap ren del te té se, illetve ha tás -
me cha niz mu sa in do kol ja,

f) az esz köz al kal ma zá si sza bá lya it, üze mel te té si do ku -
men tá ci ó it, a ke ze lés re, a tá ro lás ra, a kar ban tar tás ra és a ja -
ví tás ra vo nat ko zó fel ada to kat,

g) a rend sze re sí tés re ter ve zett esz köz re vo nat ko zó
egyéb ira tot.

(2) A rend sze re sí té si ja vas lat ban sze re pel tet ni kell a be -
szer zés hez szük sé ges költ sé ge ket, annak ter ve zett forrá -
sait, to váb bá in do kolt eset ben a pót lás ra, illetve a mennyi -
sé gi bõ ví té sé re vo nat ko zó fel ada to kat, a rend szer ben tar -
tás ter ve zett ide jét, az esz kö zö ket hasz ná ló ál lo mány ki -
kép zé sé re vo nat ko zó ja vas la to kat.

11.  §

A mi nisz ter rend sze re sí té si bi zott sá got hoz hat lét re a
rend sze re sí tés sel kap cso la tos fel ada tok el lá tás ra.

Rendszeresítés és alkalmazásba vétel

12.  §

Kény sze rí tõ esz köz rend sze re sí té si ha tá ro zat tal vagy al -
kal ma zás ba vé te li ha tá ro zat tal ke rül het a Rend õr ség al kal -
ma zá sá ba.

13.  §

(1) Rend sze re sí té si ha tá ro zat tal ke rül a kény sze rí tõ esz -
kö zök közé:

a) a még nem rend sze re sí tett kény sze rí tõ esz köz,
b) a ko ráb ban rend sze re sí té si ha tá ro zat tal rend sze re sí -

tett esz köz, ame lyen olyan mér té kû mû sza ki fej lesz tés,
mó do sí tás, kor sze rû sí tés ke rült vég re haj tás ra, ami alap ve -
tõ en meg vál toz tat ta azok pa ra mé te re it, ez ál tal az al kal -
maz ha tó ság le he tõ sé ge it.

(2) A rend sze re sí té si ha tá ro za tot a mi nisz ter hoz za meg, 
amely nek tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye it a 4. mel lék let
tar tal maz za. A rend sze re sí té si ha tá ro za tot a mi nisz té rium
hi va ta los lap já ban köz zé kell ten ni.

14.  §

(1) Al kal ma zás ba vé te li ha tá ro za tot kell hoz ni:
a) a már ko ráb ban rend sze re sí té si ha tá ro zat tal kény sze -

rí tõ esz köz nek mi nõ sí tett kény sze rí tõ esz köz mennyi sé gi
fej lesz tés, pót lás so rán be szer zett pél dá nyá ról,

b) a kény sze rí tõ esz kö zök új vál to za ta i ról, ame lyek pa -
ra mé te re ik ben, ez ál tal az al kal maz ha tó ság le he tõ sé ge i ben
nem mu tat nak el té rést a már ko ráb ban rend szer be ál lí tott
tí pus hoz ké pest.

(2) Az al kal ma zás ba vé te li ha tá ro za tot az or szá gos
rend õrfõkapitány hoz za meg, amely nek tar tal mi és for mai
kö ve tel mé nye it az 5. mel lék let tar tal maz za.

15.  §

A rend sze re sí tés fo lya mán biz to sí ta ni kell a kény sze rí tõ
esz köz zel szem ben elõ írt al kal maz ha tó sá gi kö ve tel mé -
nyek tel je sí té sét biz to sí tó szer ve ze ti, ki kép zé si, mû sza ki,
mun ka-, egész ség ügyi-, tûz-, kör nye zet vé del mi, üze mel te -
té si és ál lag meg óvá si fel té te le ket a rend szer ben tar tás tel -
jes idõ tar ta má ra.

16.  §

A rend sze re sí tés so rán figye lembe kell ven ni min den
olyan ob jek tív in for má ci ót (hi te les vizs gá la ti ered mé nye -
ket, mi nõ sí té se ket, do ku men tu mo kat, más EU tag ál la mok
do ku men tált ta pasz ta la ta it, re fe ren ci á it, a társ szer vek ál tal
el vég zett vizs gá la ti, illetve az al kal ma zás so rán szer zett ta -
pasz ta la ti meg ál la pí tá sa it), amellyel az al kal maz ha tó ság
meg íté lé si fo lya ma ta gaz da sá go sab bá te he tõ.

Próbahasználat

17.  §

A pró ba hasz ná la tot az or szá gos rend õrfõkapitány írás -
ban ren de li el. Ezzel egy ide jû leg jó vá hagy ja a rend sze re sí -
tés re ter ve zett esz kö zök pró ba hasz ná la ti ter vét.

18.  §

A pró ba hasz ná la tot a rend sze re sí tést kez de mé nye zõ
szerv nek kell le foly tat nia – in do kolt eset ben azt vég re hajt -
hat ja az or szá gos rend õrfõkapitány ál tal ki je lölt más szerv
is –, amely nek ve ze tõ je a pró ba hasz ná lat ta pasz ta la ta i nak
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összeg zé se, annak jegy zõ könyv be fog la lá sa ér de ké ben bi -
zott sá got hoz lét re.

19.  §

A pró ba hasz ná lat el vég zé sé hez szük sé ges min ta da ra -
bok mennyi sé gét, a vég re haj tás ter je del mét, he lyét és ide -
jét, me ne tét, fel té te le it, a vizs gá lat szem pont ja it, a bi zott -
ság sze mé lyi össze té te lét, valamint az ér té ke lés mód ját
– az összes kö rül mény re te kin tet tel – a rend sze re sí tést kez -
de mé nye zõ szerv ve ze tõ je ha tá roz za meg a pró ba hasz ná lat 
ter vé ben.

20.  §

A pró ba hasz ná lat meg kez dé se elõtt – szük ség ese tén –
vég re kell haj ta ni az ab ban részt ve võ ál lo mány ki kép zé sét. 
A pró ba hasz ná lat le foly ta tá sa csak ab ban az eset ben kezd -
he tõ meg, ha az ab ban részt ve võ ál lo mány az esz kö zök ke -
ze lé sét, valamint annak biz ton sá gi elõ írásait is me ri.

21.  §

A pró ba hasz ná lat ra csak ki fo gás ta lan mû sza ki ál la pot -
ban lévõ esz kö zök ke rül het nek. A pró ba hasz ná lat tel jes
ide jé re biz to sí ta ni kell a le bo nyo lí tás hoz szük sé ges fel té te -
le ket. Az or szá gos rend õrfõkapitány a pró ba hasz ná la tot
el len õriz he ti.

22.  §

A pró ba hasz ná lat so rán vizs gál ni kell az esz köz al kal -
maz ha tó sá ga mel lett az üze mel te té sé re, tech ni kai ki szol -
gá lá sá ra, ja ví tá sá ra, tá ro lá sá ra, szál lít ha tó sá gá ra, ke zel he -
tõ sé gé re vo nat ko zó fel té tel rend szer meg te rem té sé nek le -
he tõ sé ge it, to váb bá – az esz köz alap ren del te té sé hez, ha -
tás me cha niz mu sá hoz mér ten – az élet-, egész ség-, bal -
eset-, mun ka-, kör nye zet- és tûz vé del mi elõ írásoknak tör -
té nõ meg fe le lõ sé get, valamint a gaz da sá gos sá gi szem pon -
to kat.

23.  §

A pró ba hasz ná lat költ sé ge it a rend sze re sí tést kez de mé -
nye zõ szerv vi se li.

24.  §

A 18.  § sze rin ti bi zott ság a pró ba hasz ná la tot köve tõen a
kény sze rí tõ esz köz zel kap cso lat ban az aláb bi ja vas la to kat
te he ti:

a) rend õrségi al kal ma zás ra meg fe lel,

b) rend õrségi al kal ma zás ra a meg fe le lõ mó do sí tá sok
el vég zé sét köve tõen meg fe lel,

c) rend õrségi al kal ma zás ra nem fe le l meg.

25.  §

(1) A pró ba hasz ná lat so rán el le het fo gad ni a társ szer -
vek nek az ál ta luk vég re haj tott pró ba hasz ná lat so rán szer -
zett ta pasz ta la ta it, ered mé nye it is, ha a fel ada tok so rán ke -
let ke zett összes irat má so la tát át ad ják.

(2) A Rend õr ség ál tal vég re haj tott pró ba hasz ná lat ta -
pasz ta la ta it, ered mé nye it írás ban a Rend õr ség is át ad hat ja
a társ szer vek ré szé re.

Minõsítõ, összehasonlító és ellenõrzõ vizsgálatok

26.  §

Az esz köz alap ren del te té sé hez, ha tás me cha niz mu sá hoz 
mért élet-, egész ség-, bal eset-, mun ka-, tûz- és kör nye zet -
vé del mi meg fe le lõ ség, az al kal maz ha tó ság, ezen be lül a
ko ráb ban rend sze re sí tett esz kö zök kel, valamint a hoz zá -
juk szük sé ges egyéb fel sze re lé sek kel való együtt hasz nál -
ha tó ság meg ál la pí tá sát a pró ba hasz ná lat mel lett a minõ -
sítõ, az össze ha son lí tó és az ellen õr zõ vizs gá la tok el já rá sai 
szol gál ják.

27.  §

Mi nõ sí tõ, össze ha son lí tó és ellen õr zõ vizs gá lat olyan
ha zai vagy az Euró pai Unió va la mely tag ál la má ban mû kö -
dõ szerv tõl fo gad ha tó el, amely e te vé keny ség el vég zé sé re
akk re di tált, illetve olyan szerv tõl vagy sze mé lyek tõl, akik
ren del kez nek a fel adat jel le gé hez iga zo dó fel té te lek kel.

28.  §

A mi nõ sí tõ, az össze ha son lí tó és az ellen õr zõ vizs gá la -
tok el vé gez te té se so rán figye lembe le het ven ni min den
olyan ob jek tív in for má ci ót (hi te les vizs gá la ti ered mé nye -
ket, do ku men tu mo kat, más EU tag ál la mok do ku men tált
ta pasz ta la ta it, re fe ren ci á it, illetve a társ szer vek ál ta li hasz -
ná lat vizs gá la ti és ta pasz ta la ti meg ál la pí tá sa it), amellyel a
meg fe le lõ ség és az al kal maz ha tó ság meg íté lé si fo lya ma ta
gaz da sá go sab bá te he tõ.

29.  §

A mi nõ sí tõ, össze ha son lí tó és ellen õr zõ vizs gá la tok
vég re haj tá sá val kap cso la tos költ sé ge ket az igaz ság ügyi és
ren dé sze ti mi nisz té rium vi se li.
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A rendszerbõl történõ kivonás

30.  §

Ha a rend sze re sí tett esz kö zök gya kor lat ban tör té nõ al -
kal ma zá sa

a) va la mely ok ból szük ség te len né vá lik, vagy
b) tech ni kai-mû sza ki pa ra mé te re ik nem érik el a meg -

kí vánt szín vo na lat, vagy
c) sza va tos sá gi, hasz nál ha tó sá gi, a ter ve zett rend szer -

ben tar tá si ide jük le járt és az üzem ide jük nek meg hosszab -
bí tá sá ra in téz ke dés nem tör tént, vagy

d) az adott tí pus ren del te tés sze rin ti al kal ma zá sa bár -
mely ok ból meg szû nik,
a rend szer bõl való ki vo ná sá ra a Rend õr ség tesz ja vas la tot.

31.  §

(1) A kény sze rí tõ esz köz rend szer bõl tör té nõ ki vo ná sá -
ra az or szá gos rend õrfõkapitány a 3. mel lék let sze rin ti for -
ma nyom tat vá nyon tesz ja vas la tot a mi nisz ter nek.

(2) A kény sze rí tõ esz köz rend szer bõl tör té nõ ki vo ná sát
elõ író 6. mel lék let sze rin ti ha tá ro za tot – a mi nisz ter dön té -
sét köve tõen – a mi nisz té rium hi va ta los lap já ban köz zé
kell ten ni.

Módosuló rendelkezések

32.  §

(1) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a vé de lem
te rén alap ve tõ biz ton sá gi ér de ket érin tõ, ki fe je zet ten ka to -
nai, rend vé del mi, ren dé sze ti cé lok ra szánt áruk be szer zé -
sé re, il le tõ leg szol gál ta tá sok meg ren de lé sé re vo nat ko zó
sa já tos sza bá lyok ról  szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: 228/2004. Korm. ren de let)
56.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ l) pont tal egé szül ki:

„l) a ko ráb ban rend sze re sí tett, e ren de let ha tá lya alá tar -
to zó áruk pót lá sá ra vagy mennyi sé gi bõ ví té sé re van szük -
ség.”

(2) A 228/2004. Korm. ren de let 56.  §-ának (2) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés e), f), j), valamint l) pont ja sze rin ti
ese tek ben az aján lat ké rõ nek le he tõ ség sze rint leg alább há -
rom aján lat te võt kell aján lat té tel re fel hív nia.”

(3) A 228/2004. Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le te a
XXIII. fe je ze tet köve tõen e ren de let 7. mel lék le te sze rint
egé szül ki.

Záró rendelkezések

33.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve -
tõen meg kez dett be szer zé sek kel pár hu za mo san vég re haj -
tott rend sze re sí té sek re, illetve al kal ma zás ba vé te lek re kell
al kal maz ni.

34.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti
e ren de let 32.  §-a és 7. mel lék le te.

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

1. melléklet
a 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A rendszeresítésre kötelezett kényszerítõ eszközök,
illetve azok alkalmazáshoz szükséges anyagok

csoportjai

1. Lõ fegy ve rek
 a) ma rok lõ fegy ve rek,

b) pus kák (mes ter lö vész pus kák, rom bo ló pus kák),
c) so ro zat lö võ fegy ve rek (gép pisz to lyok, gép ka ra bé -

lyok, gép pus kák),
d) grá nát ve tõk (kézi, au to ma ta, jár mû re sze relt).

2. Kü lön fé le rend õrbotok, ütõ esz kö zök
 a) gu mi bo tok,

b) be ve té si bo tok,
c) össze tol ha tó rend õrbotok,
d) több cé lú rend õrbotok (ton fák),
e) kar dok.

3. Moz gás sza bad sá got kor lá to zó esz kö zök

a) mû anyag bi lin csek,
b) pa tent bi lin csek,
c) zsa né ros bi lin csek,
d) test bi lin csek,
e) ve ze tõ szá ras bi lin csek,
f) el fo gó vil lák,
g) el fo gó há lók,
h) út zá rak,
i) kor do nok,
j) ga ba lyí tó esz kö zök.

4. Pi ro tech ni kai esz kö zök és anya gok
 a) hang grá ná tok,

b) fény grá ná tok,
c) hang- és fény grá ná tok.

5. Tö meg osz la tás ra szol gá ló spe ci á lis gép jár mû vek
 a) víz ágyúk,

b) tö meg osz la tó ráccsal vagy ba ri kád rom bo ló toló lap -
pal fel sze relt gép jár mû vek.
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6. Lõ fegy ve rek kü lön fé le töl té nyei, grá nát jai.

7. Vé de ke zés re, vagy aka rat nyil vá ní tás ra kép te len ál la -
po tot elõ idé zõ, ter mé sze tes vagy mes ter sé ges ha tó anya gú,
könny fa kasz tó, sze met, nyál ka hár tyát ir ri tá ló esz kö zök és
anya gok.

8. A víz ágyúk al kal ma zá sá hoz szük sé ges ké mi ai anya -
gok.

2. melléklet
a 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Kez de mé nye zõ szerv meg ne ve zé se
Kez de mé nye zõ szerv ik ta tó szá ma

(MINÕSÍTÉS)

RENDSZERESÍTÉSI (ALKALMAZÁSBA VÉTELI)
JAVASLAT

1. A rend sze re sí tés re (al kal ma zás ba vé tel re) ja va solt
esz köz meg ne ve zé se, rö vid le írá sa

2. Kor sze rû sé gi szint jé nek meg íté lé se
3. A rend szer ben tar tás ter ve zett ide je
4. A szol gá la ti szük sé ges ség rö vid in dok lá sa (a ki vál -

tás ra ke rü lõ esz köz itt ke rül meg ne ve zés re, illetve itt kell
je lez ni azt is, ha nincs ki vál tan dó ter mék)

5. Az el lá tan dó szer vek meg ne ve zé se, az el lá tás ra ter -
ve zett mennyi ség (alap el lá tás és az arra szá mí tott tar ta lé -
kok)

6. Az el lá tás, mennyi sé gi bõ ví tés, pót lás szük sé ges
költ sé ge i nek, ter ve zett for rá sa i nak, a költ sé gek vi se lõ jé -
nek meg je lö lé se

7. Az esz kö zö ket hasz ná ló ál lo mány ki kép zé sé re vo -
nat ko zó ja vas la tok

8. Az ál lag meg óvás ra, mû sza ki ki szol gá lás ra, ja ví tás ra
tett ja vas la tok

9. A pót lás ra, illetve a mennyi sé gi bõ ví té sé re vonat -
kozó fel ada tok meg je lö lé se

Kel te zés: ......................., ...... év  .... hó nap ..... nap

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

kez de mé nye zõ szerv ve ze tõ je

Mel lék le tek:
A ren de let 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben fel so rol tak.

Jó vá ha gyom:

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

or szá gos rend õrfõkapitány

3. melléklet
a 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Kez de mé nye zõ szerv meg ne ve zé se
Kez de mé nye zõ szerv ik ta tó szá ma

(MINÕSÍTÉS)

RENDSZERBÕL TÖRTÉNÕ KIVONÁSI
JAVASLAT

1. A rend szer bõl tör té nõ ki vo nás ra ja va solt esz köz
meg ne ve zé se

2. A ki vo nás rész le tes in do kai
[fe les le ges sé vá lás, gaz da ság ta lan mû köd te tés (szá mí tá -

sok kal alá tá maszt va), tech ni kai-mû sza ki pa ra mé te rek kor -
sze rût len né vá lá sa, rend szer ben tar tá si, sza va tos sá gi
(hasz nál ha tó sá gi) idõ le jár ta, az üzem ide jük nek meg -
hosszab bí tá sá ra in téz ke dés nem tör tént kor sze rût len ség,
meg vál to zott jog sza bá lyi kör nye zet stb.]

3. A rend szer bõl ki vont esz kö zök to váb bi fel hasz ná lá -
sá nak rend jé re, az új és a régi esz köz eset le ges pár hu za mos 
hasz ná la tá ra, az át me ne ti idõ szak mû kö dé si rend jé re, va la -
mint a ki vo nás ban érin tett szer vek fel ada ta i ra vo nat ko zó
ja vas la tok

4. A rend szer bõl tör té nõ ki vo nás sal össze füg gõ kör -
nye zet vé del mi (hul la dék gaz dál ko dá si) fel ada tok el vég zé -
sé re vo nat ko zó ja vas la tok

5. A rend szer bõl tör té nõ ki vo nás költ sé ge i nek, ter ve -
zett for rá sa i nak, a költ sé gek vi se lõ jé nek meg je lö lé se

Kel te zés: ......................., ...... év  .... hó nap ..... nap

.....................................................
kez de mé nye zõ szerv ve ze tõ je

Jó vá ha gyom:

....................................................
or szá gos rend õrfõkapitány

4. melléklet
a 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

HATÁROZAT
rendszeresítésrõl

I. Rend sze re sí té si ja vas lat ada tai
 

1. A rend sze re sí tés re ja va solt esz köz meg ne ve zé se, rö -
vid le írá sa

2. Kor sze rû sé gi szint jé nek meg íté lé se
3. A rend szer ben tar tás ter ve zett ide je
4. A szol gá la ti szük sé ges ség rö vid in dok lá sa
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5. Az el lá tan dó szer vek meg ne ve zé se, az el lá tás ra ter -
ve zett mennyi ség

6. Az el lá tás, mennyi sé gi bõ ví tés, pót lás szük sé ges
költ sé ge i nek, ter ve zett for rá sa i nak, a költ sé gek vi se lõ jé -
nek meg je lö lé se

7. Az esz kö zö ket hasz ná ló ál lo mány ki kép zé sé re
 vonatkozó ja vas la tok

8. Az ál lag meg óvás ra, mû sza ki ki szol gá lás ra, ja ví tás ra
tett ja vas la tok

9. A pót lás ra, illetve a mennyi sé gi bõ ví té sé re vonat -
kozó fel ada tok meg je lö lé se

II. A rend sze re sí té si bi zott ság ra vo nat ko zó ada tok
 

(Össze té te le, te vé keny sé gé nek, a bi zott sá gi mun ka ke -
re té ben el vég zett fel ada ta i nak, illetve annak alap ján meg -
ho zott ha tá ro za ti ja vas la tá nak rö vid is mer te té se)

III. A rend sze re sí tés sel kap cso la tos dön tés
 
Kel te zés: ......................., ...... év  .... hó nap ..... nap

.....................................................
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Mel lék le tek:
 

A ren de let 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben fel so rol tak
A rend sze re sí té si bi zott ság ülés jegy zõ köny ve

5. melléklet
a 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

ORSZÁGOS RENDÕRFÕKAPITÁNYSÁG

HATÁROZAT
alkalmazásba vételrõl

I. Az al kal ma zás ba vé te li ja vas lat ada tai
 

1. Az al kal ma zás ba vé tel re ja va solt esz köz megneve -
zése, rö vid le írá sa

2. Az el lá tan dó szer vek meg ne ve zé se, az el lá tás ra ter -
ve zett mennyi ség

3. Az el lá tás, mennyi sé gi bõ ví tés, pót lás szük sé ges
költ sé ge i nek, ter ve zett for rá sa i nak, a költ sé gek vi se lõ jé -
nek meg je lö lé se

4. Az ál lag meg óvás ra, mû sza ki ki szol gá lás ra, ja ví tás ra
tett ja vas la tok

5. A pót lás ra, illetve a mennyi sé gi bõ ví té sé re vonat -
kozó fel ada tok meg je lö lé se

II. Az al kal ma zás ba vé tel lel kap cso la tos dön tés
 

Kel te zés: ......................., ...... év  .... hó nap ..... nap

.....................................................
or szá gos rend õrfõkapitány

Mel lék lé tek:
 

Az esz köz rend sze re sí té sé rõl  szóló ko ráb bi do ku men tu -
mok má so la ta

6. melléklet
a 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM

HATÁROZAT
rendszerbõl történõ kivonásról

1. A rend szer bõl tör té nõ ki vo nás ra ja va solt esz köz
meg ne ve zé se

2. A kez de mé nye zõ szerv meg ne ve zé se
3. A ki vo nás in do kai
4. A rend szer bõl ki vont esz kö zök to váb bi fel hasz ná lá -

sá nak rend jé re, az új és a régi esz köz eset le ges pár hu za mos 
hasz ná la tá ra, az át me ne ti idõ szak mû kö dé si rend jé re,
valamint a ki vo nás ban érin tett szer vek fel ada ta i ra vo nat -
ko zó ren del ke zés

5. A rend szer bõl tör té nõ ki vo nás sal össze füg gõ kör -
nye zet vé del mi (hul la dék gaz dál ko dá si) fel ada tok el vég zé -
sé re vo nat ko zó ren del ke zés

6. A rend szer bõl tör té nõ ki vo nás költ sé ge i nek, forrá -
sainak, a költ sé gek vi se lõ jé nek meg ha tá ro zá sa

7. A ki vo nás ban érin tett szer vek fel ada ta it

Kel te zés: ......................., ...... év  .... hó nap ..... nap

.....................................................
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

7. melléklet
a 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A 228/2004. Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le te a
XXIII. fe je ze tet köve tõen az aláb bi XXIV. fe je zet tel egé -
szül ki:

„XXIV. Fejezet

Rendvédelmi, rendészeti kényszerítõ eszközök,
illetve azok alkalmazáshoz szükséges anyagok

1. Kü lön fé le rend õrbotok, ütõ esz kö zök
 

a) gu mi bo tok,
b) be ve té si bo tok,
c) össze tol ha tó rend õrbotok,
d) több cé lú rend õrbotok (ton fák),
e) kar dok.

2. Moz gás sza bad sá got kor lá to zó esz kö zök
 

a) mû anyag bi lin csek,
b) pa tent bi lin csek,
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c) zsa né ros bi lin csek,
d) test bi lin csek,
e) ve ze tõ szá ras bi lin csek,
f) el fo gó vil lák,
g) el fo gó há lók,
h) út zá rak,
i) kor do nok,
j) ga ba lyí tó esz kö zök.

3. Elekt ro mos sok ko lók

4. Pi ro tech ni kai esz kö zök és anya gok
 

a) hang grá ná tok,
b) fény grá ná tok,
c) hang- és fény grá ná tok.

5. Tö meg osz la tás ra szol gá ló spe ci á lis gép jár mû vek
 

a) víz ágyúk,
b) tö meg osz la tó ráccsal vagy ba ri kád rom bo ló toló lap -

pal fel sze relt gép jár mû vek

6. Vé de ke zés re vagy aka rat nyil vá ní tás ra kép te len ál la -
po tot elõ idé zõ, ter mé sze tes vagy mes ter sé ges ha tó anya gú,
könny fa kasz tó, sze met, nyál ka hár tyát ir ri tá ló esz kö zök és
anya gok

7. A víz ágyúk al kal ma zá sá hoz szük sé ges ké mi ai anya -
gok”

A Kormány
385/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl  szóló
2000. évi CXXVIII. tör vény végrehajtásáról  szóló

236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

A köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szer rõl  szóló
2000. évi CXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Kpt.)
15.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a Kormány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A közú ti köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szer rõl  szóló
2000. évi CXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 236/2000.
(XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szert nyil ván tar tó
szerv (a továb biak ban: Nyil ván tar tó) az adat köz lést kö ve -
tõ öt na pon be lül nyil ván tar tás ba ve szi a be ér ke zõ ada tot,

ezzel egy ide jû leg ér te sí ti az ügy fe let, ha a Kpt. 3.  §-ának
(3) be kez dé se alap ján az ér te sí té si kö te le zett ség a Nyil ván -
tar tót ter he li, illetve, ha a nyil ván tar tás ban sze rep lõ pon tok 
szá ma a 12-t el ér te vagy meg ha lad ta.”

2.  §

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

„(2) A Kpt. 7.  §-ának (1) be kez dé se alap ján ho zott ha tá -
ro zat – az ál ta lá nos tar tal mi ele me ken túl – tar tal maz za a
ve ze tõi en ge dély vissza vo ná sá nak alap ját ké pe zõ össz -
pont szá mot, az egyes ügyek ben el já ró bí ró ság, ha tó ság ha -
tá ro za tá nak (el is mer vény nek) ügy szá mát (sor szá mát), a
ha tá ro zat (el is mer vény) kel tét, az el kö ve tett cse lek mé nyek 
meg ne ve zé sét és a hoz zá juk ren delt pon tok szá mát,
valamint a vissza vont ve ze tõi en ge dély tí pu sát, azo no sí tó
je lét és a le adá sá ra nyit va álló ha tár idõt.”

3.  §

Az R. 5/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5/A.  § A pont rend szer ha tá lya alá tar to zó egyes sza -

bály sér té se ket és az azok hoz ren delt pon tok szá mát az
1. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

4.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

5.  §

(1) A ren de let 2008. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba és
2008. ja nu ár 31-én ha tá lyát vesz ti.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 1.  §-ának (3) be kez dé sé ben sze rep lõ „– a ha tár -

õr ség ki vé te lé vel –” szö veg rész, valamint az 1.  § (4) be -
kez dé se,

b) a köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szer rõl  szóló
2000. évi CXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ra ki adott
236/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
8/2004. (I. 22.) Korm. ren de let

ha tá lyát vesz ti.

(3) Az R. 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „nyil ván tar tás ba
vé te lé vel egy idõ ben” szö veg rész he lyé be a „nyil ván tar -
tás ba vé te lét kö ve tõ há rom na pon be lül” szö veg lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet
a 385/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet
a 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelethez]

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes
szabálysértések

Kód -
szám

Tény ál lás
Pont -
szám

07 Jár mû ve ze tés az el til tás tar ta ma alatt [a
sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX.
tör vény 156/A.  § (1) bek.]

5

08 It tas ve ze tés [az egyes sza bály sér té sek rõl
 szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: SzR.) 42.  § (1) bek.];

5

09 Se bes ség kor lá to zás je len tõs túl lé pé se
[SzR. 43.  § (1) bek.];

5

10 Az el sõbb ség és az elõ zés sza bá lya i nak
meg sér té se:

1001 Az el sõbb ség és az elõ zés sza bá lya i nak
meg sér té se [SzR. 44.  § (1) bek.];

4

1002 Az el sõbb ség és az elõ zés sza bá lya i nak
meg sér té se [SzR. 44.  § (2) bek.];

5

11 Vas úti át já rón át ha la dás sza bá lya i nak
meg sér té se [SzR. 45.  § (1) bek.];

5

12 A köz úti köz le ke dés rend jé nek meg za va -
rá sa [SzR. 46.  § (1) bek.];

1201 A köz úti köz le ke dés rend jé nek meg za va -
rá sa [SzR. 46.  § (1) bek.];

4

1202 A köz úti köz le ke dés rend jé nek meg za va -
rá sa [SzR. 46.  § (1) bek.]; könnyû tes ti
sér tés oko zá sa ese tén

5

13 En ge dély nél kü li ve ze tés (köz úti for ga -
lom ban gépi meg haj tá sú jár mû ve ze té se
más ka te gó ri á ba tar to zó en ge déllyel,
illetve a jár mû ve ze té sé nek át en ge dé se en -
ge déllyel nem ren del ke zõ ré szé re) [SzR.
47.  § (1) bek.];

4

14 Biz ton sá gos köz le ke dés re al kal mat lan jár -
mû ve ze té se üzem kép te len fék, kor mány -
be ren de zés ese tén [SzR. 48.  § (1) bek.];

5

15 Köz úti köz le ke dé si sza bá lyok ki sebb fokú 
meg sér té se kö zül, amennyi ben a jog sér tés
más he lyen meg ha tá ro zott kör be nem so -
rol ha tó [SzR. 54.  § (1) bek.]:

1501 A meg en ge dett se bes ség ha tár leg alább ne -
gye dé vel tör té nõ túl lé pé se [a köz úti köz le -
ke dés sza bá lya i ról  szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM–BM együt tes ren de let (a továb biak -
ban: KRESZ) 14.  § (1) be kez dés d) pont,
26.  §]

3

1502 Irány jel zés sza bá lya i nak meg sze gé se
[KRESZ 29.  §];

3

Kód -
szám

Tény ál lás
Pont -
szám

1503 Be ka nya ro dá si sza bá lyok meg sér té se
[KRESZ 31.  § (1)–(4) bek.];

2

1504 Meg ál lás, meg for du lás, hát ra me net sza bá -
lya i nak meg sze gé se au tó pá lyán, au tó úton
és vas úti át já ró ban [KRESZ 33.  § (2) bek., 
37.  § (3) bek. b) pont, (4) bek.];

5

1505 Meg ál lás út ke resz te zõ dés ben és az út tes -
tek szé le i nek met szés pont já tól szá mí tott
5 m-es tá vol sá gon be lül [40.  § (5) be kez -
dés d) pont];

2

1506 Meg ál lás ki je lölt gya lo gos-át ke lõ he lyen,
va la mint a gya lo gos-át ke lõ hely elõtt
[KRESZ 40.  § (5) be kez dés e) pont ja];

4

1507 Meg ál lás ke rék pár sá von, út ka nya ru lat ban, 
va la mint olyan he lyen, ahol a jár mû a
fény jel zõ ké szü lék vagy jel zõ táb la ész le lé -
sét aka dá lyoz za [KRESZ 40.  § (5) be kez -
dés a), c), l) pont];

4

1508 A for ga lom irá nyí tó fény jel zõ ké szü lék ti -
los jel zé sén való át ha la dás [KRESZ 9.  §
(4) be kez dés d) pont];

4

1509 A rend õr jel zé sé nek fi gyel men kí vül ha -
gyá sa [KRESZ 6.  § (1) bek. a) pont já nak
má so dik fran cia be kez dé se és e) pont];

4

1510 Meg ál lás vas úti át já ró ban, va la mint a vas -
úti át já ró elõtt [KRESZ 40.  § (5) be kez dés 
g) pont ja];

4

1511 Gya lo go sok el sõbb sé gé re vo nat ko zó sza -
bá lyok meg sér té se [KRESZ 43.  §
(1) bek.];

4

1512 A biz ton sá gi öv, a bu kó si sak, va la mint a
gyer mek biz ton sá gi rend szer hasz ná la tá nak 
el mu lasz tá sa [KRESZ 48.  § (4), (7) és
(9) bek.];

2

1513 Kéz ben tar tott mo bil rá dió te le fon hasz ná -
la ta [KRESZ 3.  § (2) be kez dés]

3

1514 Nem meg fe le lõ se bes ség al kal ma zá sa
( relatív se bes ség túl lé pés) [KRESZ 25.  §
(1) bek.] – csak hal ma zat ként al kal maz ha -
tó;

1

1515 Egyes jel zõ táb lák uta sí tá sa i nak meg sze gé -
se [KRESZ 13.  § (1) be kez dés a) 14.  §
(1) be kez dés a)–c), e)–u), va la mint y)–z),
z/2. pont];

2

1516 A ki je lölt gya lo gos-át ke lõ hely elõtt meg -
ál ló jár mû mel let ti el ha la dás meg ál lás nél -
kül [KRESZ 43.  § (3) be kez dés];

4

1517 Jobb ra tar tá si kö te le zett ség meg sér té se
[KRESZ 25.  § (2) be kez dés];

1

1518 Zá ró vo nal és jár mû for ga lom elõl el zárt
 területen való át ha la dás [KRESZ 18.  §
(1) be kez dés c), k) pont].

1
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A Kormány
386/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek
módosításáról

A Kormány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dés ében
meg ha tá ro zott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de li:

1.  §

A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség rõl  szóló 130/2006.
(VI. 15.) Korm. ren de let 4.  §-a (4)–(5) be kez dé se hatá lyát
vesz ti.

2.  §

A Kis tér sé gi Ko or di ná ci ós Há ló zat ról  szóló 344/2007.
(XII. 19.) Korm. ren de let 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„szer ve ze ti egy sé ge i tõl” szö veg rész he lyé be az „egy sé ge i -
tõl” szö veg, a „szak mai” szö veg rész he lyé be a „szer ve ze -
ti” szö veg, 7.  § (4) be kez désének f) pont já ban a „vagy al -
kal ma zott ja” szö veg rész he lyé be az „ , illetve a kis tér sé gi,
tér sé gi ta nács, valamint me gyei te rü let fej lesz té si ta nács
mun ka szer ve ze té nek al kal ma zott ja” szö veg lép, to váb bá a
ha tá lyát vesz ti a 7.  § (4) be kez désének g) pont ja.

3.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

(2) E ren de let 1. §-a 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kormány
387/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az egészségkárosodott személyek szociális
járadékairól

A Kor mány az egész ség ká ro so dott sze mé lyek szo ciá lis
biz ton sá gá nak ér de ké ben az Alkot mány 35.  §-ának (2) be -

kez dé sé ben meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, 
az Alkot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban meg -
ál la pí tott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet személyi hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõ ma gyar ál lam -

pol gár ra,
b) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõ be ván do rolt

vagy le te le pe dett jog ál lá sú, to váb bá a ma gyar ha tó ság ál tal 
me ne kült ként, illetve hon ta lan ként el is mert sze mély re,
valamint

c) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi
I. tör vény (a továb biak ban: Szmtv.) sze rint a sza bad moz -
gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély re, ameny -
nyiben az el lá tás igény lé sé nek idõ pont já ban az
Szmtv.-ben meg ha tá ro zot tak sze rint a sza bad moz gás és a
há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dá si jo gát a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén gya ko rol ja, és a pol gá rok sze mé lyi
ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról  szóló tör vény
sze rint be je len tett la kó hellyel ren del ke zik.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) egész ség ká ro so dás: a re ha bi li tá ci ós já ra dék ról  szóló 

2007. évi LXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Rjtv.)
1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott ked ve zõt len vál to -
zás,

b) szak mai mun ka ké pes ség: az Rjtv. 1.  §-ának e) pont -
já ban meg ha tá ro zott al kal mas ság,

c) ke re sõ te vé keny ség: a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl
és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör -
vény (a továb biak ban: Flt.) 58.  §-a (5) be kez dé sé nek
e) pont ja sze rin ti te vé keny ség, füg get le nül at tól, hogy
annak foly ta tá sá ra a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén vagy
más olyan ál lam ban ke rül-e sor, ahol a szo ciá lis biz ton sá gi 
rend sze rek ko or di ná ci ó já ról  szóló kö zös sé gi ren de le te ket
és a szo ciá lis biz ton sá gi tár gyú nem zet kö zi egyez mé nye -
ket al kal maz ni kell,

d) ke re set, jö ve de lem: az Rjtv. 1.  §-ának c) pont já ban
meg ha tá ro zott jö ve de lem, já ru lék alap,

e) sa ját jogú nyug el lá tás: a tár sa da lom biz to sí tá si nyug -
el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény 6.  §-ának (1) és
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el lá tá sok, a szo ciá lis biz -
ton sá gi rend sze rek ko or di ná ci ó já ról  szóló kö zös sé gi ren -
de le tek és a szo ciá lis biz ton sá gi tár gyú nem zet kö zi egyez -
mé nyek alap ján más ál la mok ban meg ál la pí tott sa ját jogú
nyug el lá tá sok,

f) rend sze res pénz el lá tás: a gyer mek gon do zá si díj; a
ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély; a gyer mek ne ve lé si tá mo -
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ga tás; a rok kant sá gi já ra dék; az Flt. sze rin ti pénz be li el lá -
tá sok, ide ért ve a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ tá mo ga tá sok kö -
zül a ke re set ki egé szí tést, a ke re set pót ló jut ta tást, az ön fog -
lal koz ta tás tá mo ga tá sát és az Flt. 19/B.  § (2) be kez dé se
sze rin ti egy sé ges tá mo ga tást is; a táp pénz, a bal ese ti táp -
pénz, ki vé ve a jo go sul tat az e ren de let sze rin ti el lá tá sok fo -
lyó sí tá sa mel lett vég zett ke re sõ te vé keny ség alap ján meg -
il le tõ táp pénzt, bal ese ti táp pénzt; a szo ciá lis biz ton sá gi
rend sze rek ko or di ná ci ó já ról  szóló kö zös sé gi ren de le tek és
a szo ciá lis biz ton sá gi tár gyú nem zet kö zi egyez mé nyek
alap ján fo lyó sí tott egyéb azo nos tí pu sú el lá tás.

Átmeneti járadék

3.  §

Át me ne ti já ra dék ra az a sze mély jo go sult, aki nek leg -
alább 40%-os mér té kû egész ség ká ro so dá sa a ke re sõ te vé -
keny ség foly ta tá sá nak idõ tar ta ma alatt – ide ért ve a ke re sõ -
te vé keny ség meg szû né sét köve tõen fo lyó sí tott táp pénz,
bal ese ti táp pénz és az Flt. sze rin ti pénz be li el lá tás idõ tar ta -
mát is – ke let ke zett, és ezzel össze füg gés ben a je len le gi
vagy az egész ség ká ro so dá sát meg elõ zõ mun ka kö ré ben,
illetve a kép zett sé gé nek meg fe le lõ más mun ka kör ben való 
fog lal koz ta tás ra re ha bi li tá ció nél kül nem al kal mas, és

a) a reá irány adó öreg sé gi nyug díj kor ha tárt öt éven be -
lül el éri, és

b) ren del ke zik az öreg sé gi nyug díj hoz szük sé ges szol -
gá la ti idõ vel, és

c) sa ját jogú nyug el lá tás ra nem jo go sult, és
d) nem ré sze sül rend sze res pénz el lá tás ban, ke re set ki -

egé szí tés ben, át me ne ti ke re set ki egé szí tés ben, jö ve de lem -
ki egé szí tés ben, át me ne ti jö ve de lem ki egé szí tés ben, rend -
sze res szo ciá lis já ra dék ban, bá nyász dol go zók egész ség -
ká ro so dá si já ra dé ká ban, és

e) ke re sõ te vé keny sé get nem foly tat, vagy az át me ne ti
já ra dék ra való igény be nyúj tá sát meg elõ zõ négy nap tá ri
hó nap ra vo nat ko zó ke re se té nek, jö ve del mé nek havi át la ga 
nem ha lad ja meg a min den ko ri kö te le zõ leg ki sebb mun ka -
bér össze gé nek 80%-át.

4.  §

Az át me ne ti já ra dék havi össze ge a jo go sult nak az át me -
ne ti já ra dék ra való jo go sult ság idõ pont já ig meg szer zett
nyug díj ala pot ké pe zõ jö ve de lem és szol gá la ti idõ alap ján
ki szá mí tott öreg sé gi nyug dí já nak – te kin tet nél kül a ma -
gán nyug díj-pénz tá ri tag ság ra – 75%-a, de nem le het ke ve -
sebb a rend sze res szo ciá lis já ra dék havi össze gé nél.

Rendszeres szociális járadék

5.  §

(1) Rend sze res szo ciá lis já ra dék ra az a sze mély jo go -
sult, aki nek leg alább 40%-os mér té kû egész ség ká ro so dá sa 

a ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sá nak idõ tar ta ma alatt – ide -
ért ve a ke re sõ te vé keny ség meg szû né sét köve tõen fo lyó sí -
tott táp pénz, bal ese ti táp pénz és az Flt. sze rin ti pénz be li el -
lá tás idõ tar ta mát is – ke let ke zett, és ezzel össze füg gés ben
a je len le gi vagy az egész ség ká ro so dá sát meg elõ zõ mun ka -
kö ré ben, illetve a kép zett sé gé nek meg fe le lõ más mun ka -
kör ben való fog lal koz ta tás ra re ha bi li tá ció nél kül nem al -
kal mas, és

a) a rend sze res szo ciá lis já ra dék meg ál la pí tá sá nak idõ -
pont já ban

aa) a reá irány adó öreg sé gi nyug díj kor ha tárt még nem
töl töt te be, és

ab) ren del ke zik a rok kant sá gi nyug díj hoz élet ko ra sze -
rint szük sé ges szol gá la ti idõ fe lé vel, és

b) sa ját jogú nyug el lá tás ra nem jo go sult, és
c) nem ré sze sül rend sze res pénz el lá tás ban, ke re set ki -

egé szí tés ben, át me ne ti ke re set ki egé szí tés ben, jö ve de lem -
ki egé szí tés ben, át me ne ti jö ve de lem ki egé szí tés ben, át me -
ne ti já ra dék ban, bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já -
ra dé ká ban, és

d) ke re sõ te vé keny sé get nem foly tat, vagy a rend sze res
szo ciá lis já ra dék ra való igény be nyúj tá sát meg elõ zõ négy
nap tá ri hó nap ra vo nat ko zó ke re se té nek, jö ve del mé nek
havi át la ga nem ha lad ja meg a min den ko ri kö te le zõ leg ki -
sebb mun ka bér össze gé nek 80%-át.

(2) Azon sze mély ese tén, aki az Or szá gos Re ha bi li tá ci -
ós és Szo ciá lis Szak ér tõi In té zet nek a ké rel me zõ la kó he -
lye, illetve tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes szak ér tõi bi -
zott sá ga (a továb biak ban: szak ér tõi bi zott ság) szak vé le -
mé nye alap ján re ha bi li tál ha tó, a rend sze res szo ciá lis já ra -
dék ra való jo go sult ság meg ál la pí tá sá nak – az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl – fel té te le, hogy a re gi o ná -
lis mun ka ügyi köz pont nak a ké rel me zõ la kó he lye, illetve
tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes ki ren delt sé ge (a továb -
biak ban: mun ka ügyi köz pont) a ké rel me zõt ál lás ke re sõ -
ként nyil ván tar tás ba vegy e.

(3) A (2) be kez dés ben fog lalt kö te le zett ség alól men te -
sül az, aki

a) ke re sõ te vé keny sé get foly tat, vagy
b) ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán ta nul má nyo kat 

foly tat, vagy
c) a reá irány adó öreg sé gi nyug díj kor ha tárt tíz éven be -

lül el éri.

6.  §

A rend sze res szo ciá lis já ra dék havi össze gét kü lön jog -
sza bály ha tá roz za meg.

Bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka

7.  §

A bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ká ra az a 
sze mély jo go sult, aki nek egész ség ká ro so dá sa leg alább
29%-os mér té kû, és
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a) sa ját jogú nyug el lá tás ra nem jo go sult, és
b) nem ré sze sül rend sze res pénz el lá tás ban, ke re set ki -

egé szí tés ben, át me ne ti ke re set ki egé szí tés ben, jö ve de lem -
ki egé szí tés ben, át me ne ti jö ve de lem ki egé szí tés ben, át me -
ne ti já ra dék ban, rend sze res szo ciá lis já ra dék ban, és

c) a bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka
meg ál la pí tá sa kor ke re sõ te vé keny sé get nem foly tat, és

d) a ke re sõ te vé keny ség meg szû né sét meg elõ zõ en meg -
vál to zott mun ka ké pes sé gé re, illetve egész ség ká ro so dá sá -
ra te kin tet tel a bá nyá szo kat meg il le tõ ke re set ki egé szí tés -
ben vagy át me ne ti ke re set ki egé szí tés ben ré sze sült.

8.  §

A bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ká nak
havi össze ge a meg ál la pí tás kor meg egye zik a 7.  § d) pont -
ja sze rin ti el lá tás nak a já ra dék meg ál la pí tá sát meg elõ zõ en
fo lyó sí tott össze gé vel, de nem le het ma ga sabb, mint az
öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek há -
rom szo ro sa.

Az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék
és a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka

összegére vonatkozó közös szabályok

9.  §

(1) Aki nek át me ne ti já ra dék ra, vagy rend sze res szo ciá -
lis já ra dék ra vagy a bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si
já ra dé ká ra (a továb biak ban együtt: já ra dék) és öz ve gyi
nyug díj ra – ide nem ért ve az ide ig le nes öz ve gyi nyug dí jat
– való jo go sult sá gát egy aránt meg ál la pí tot ták, azt a já ra -
dék 50%-kal csök ken tett összeg ben il le ti meg.

(2) Ha az öz ve gyi nyug díj – ide nem ért ve az ide ig le nes
öz ve gyi nyug dí jat – és a já ra dék 50%-kal csök ken tett
össze ge együt te sen nem éri el a já ra dék tel jes össze gét, a
jo go sul tat a já ra dék olyan összeg ben il le ti meg, hogy az az
öz ve gyi nyug díj – ide nem ért ve az ide ig le nes öz ve gyi
nyug dí jat – össze gé vel együtt el ér je a já ra dék õt meg il le tõ
tel jes össze gét.

(3) Az (1) és (2) be kez dés al kal ma zá sa kor a szo ciá lis
biz ton sá gi rend sze rek ko or di ná ci ó já ról  szóló kö zös sé gi
ren de le tek és a szo ciá lis biz ton sá gi tár gyú nem zet kö zi
egyez mé nyek ha tá lya alá tar to zó ál lam ból szár ma zó öz ve -
gyi nyug díj nak meg fe le lõ el lá tást is figye lembe kell ven ni.

Az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék
és a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka
megállapításának, folyósításának közös szabályai

10.  §

(1) A já ra dék irán ti igény ér vé nye sí té sé re, a jog or vos -
lat ra, az el lá tás meg té rí té sé re, a jog alap nél kül fel vett el lá -

tás vissza fi ze té sé re, meg té rí té sé re, a já ra dék ból tör té nõ le -
vo nás ra, a já ra dék fo lyó sí tá sá ra, rend sze res eme lé sé re, a
já ra dék kal kap cso la tos el já rás költ ség- és il le ték men tes sé -
gé re – ha e ren de let el té rõ en nem ren del ke zik – a tár sa da -
lom biz to sí tá si nyug el lá tás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell
meg fele lõen al kal maz ni.

(2) A já ra dék irán ti igényt a tár sa da lom biz to sí tá si nyug -
el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról
 szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. ren de let 1.  §-a sze rint ille té -
kes re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság hoz (a továb -
biak ban: nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság) az erre rend sze -
re sí tett nyom tat vá nyon írás ban, valamint elekt ro ni kus
úton le het be nyúj ta ni annak a ke re sõ te vé keny ség nek az
idõ tar ta ma alatt vagy a meg szû né sé tõl szá mí tott 24 hó na -
pon be lül, amely nek so rán az egész ség ká ro so dás be kö vet -
ke zett. A ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ha tár idõ be nem szá mít bele
a) a ke re sõ te vé keny ség meg szû né sét köve tõen járó

táp pénz, bal ese ti táp pénz fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma,
b) az Flt. sze rin ti pénz be li el lá tás fo lyó sí tá sá nak idõ tar -

ta ma,
c) a re ha bi li tá ci ós já ra dék és a rok kant sá gi nyug díj

irán ti igény be je len té sé tõl az el bí rá lá sá ig tar tó idõ szak, a
re ha bi li tá ci ós já ra dék ra és a rok kant sá gi nyug díj ra való jo -
go sult ság idõ tar ta ma.

(4) Az át me ne ti já ra dék ra való jo go sult ság meg ál la pí tá -
sá nál a (2) be kez dés sze rin ti ha tár idõ be – a (3) be kez dés -
ben fog lal ta kon túl – nem szá mít bele a rend sze res szo ciá -
lis já ra dék fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma.

(5) A szol gá la ti idõ szá mí tá sá nál a szo ciá lis biz ton sá gi
rend sze rek ko or di ná ci ó já ról  szóló kö zös sé gi ren de le tek és
a szo ciá lis biz ton sá gi tár gyú nem zet kö zi egyez mé nyek
ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell.

(6) A fo lyó sí tott já ra dék össze gét a köz pon ti költ ség ve -
tés a fo lyó sí tó szerv szá má ra meg té rí ti.

11.  §

(1) A já ra dék irán ti igény el bí rá lá sá hoz a szak ér tõi bi -
zott ság a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság meg ke re sé sé re

a) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti
kom plex mi nõ sí tés alap ján ad szak vé le ményt azon sze -
mély ese tén, aki rend sze res szo ciá lis já ra dék iránt nyúj tott
be igényt és több, mint tíz év múl va töl ti be a reá irány adó
nyug díj kor ha tárt,

b) az egész ség ká ro so dás mér té ké rõl és a szak mai mun -
ka ké pes ség rõl ad szak vé le ményt azon sze mély ese tén, aki

ba) rend sze res szo ciá lis já ra dék iránt nyúj tott be igényt 
és tíz éven be lül el éri a reá irány adó nyug díj kor ha tárt,
vagy

bb) át me ne ti já ra dék iránt nyúj tott be igényt,
c) az egész ség ká ro so dás mér té ké rõl ad szak vé le ményt

azon sze mély ese tén, aki bá nyász dol go zók egész ség ká ro -
so dá si já ra dé ka iránt nyúj tott be igényt.
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(2) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság el já rá sa so rán a
szak ér tõi bi zott ság szak vé le mé nyé hez köt ve van.

(3) Ha a rend sze res szo ciá lis já ra dék iránt igényt be -
nyúj tó sze mély a szak ér tõi bi zott ság szak vé le mé nye alap -
ján re ha bi li tál ha tó nak mi nõ sül, a nyug díj biz to sí tá si igaz -
ga tó ság – ha tár idõ ki tû zé sé vel – fel hív ja, hogy kez de mé -
nyez ze ál lás ke re sõ ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lét, ki -
vé ve, ha

a) az er rõl  szóló iga zo lást már a já ra dék igény lé se kor
csa tol ta, illetve

b) az 5.  § (3) be kez dé se alap ján men te sül az ál lás ke re -
sõ ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé tel alól.

(4) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság nak nem kell meg -
ke res nie a szak ér tõi bi zott sá got, ha a ké rel me zõ ér vé nyes
szak vé le ménnyel ren del ke zik az (1) be kez dés ben fog lal -
tak ról.

12.  §

A já ra dék a jo go sult sá gi fel té te lek – ide nem ért ve az
5.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té telt – be kö vet kez té nek
nap já tól, de leg ko ráb ban az igény be je len tés nap já tól ese -
dé kes.

13.  §

A já ra dék ra jo go sult tíz mun ka na pon be lül kö te les ér te -
sí te ni a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó sá got a jo go sult sá gi fel -
té te lek ben be kö vet ke zett vál to zás ról, valamint ar ról, ha
ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sa ese tén hat egy mást kö ve tõ
hó nap ra vo nat ko zó ke re se té nek, jö ve del mé nek havi át la ga 
meg ha lad ja a min den ko ri kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér
80%-át.

Együttmûködési kötelezettség

14.  §

(1) Az 5.  § (2) be kez dé se sze rin ti sze mély a mun ka ügyi
köz pont tal a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint
együtt mû kö dés re kö te les (a továb biak ban: együtt mû kö -
dés re kö te le zett já ra dé kos).

(2) Az együtt mû kö dés re kö te le zett já ra dé kos sal a mun -
ka ügyi köz pont ál lás ke re sé si meg ál la po dást köt. Ha az 5.  § 
(2) be kez dé se sze rin ti sze mély nek meg ál la pí tot ták a rend -
sze res szo ciá lis já ra dé kot, a meg ál la pí tó nyug díj biz to sí tá si 
igaz ga tó ság a ha tá ro zat meg ho za ta lá ról és annak jog erõ re
emel ke dé sé rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti a mun ka ügyi köz -
pon tot.

15.  §

A mun ka ügyi köz pont az együtt mû kö dés re kö te le zett
já ra dé kos nak az ál lás ke re sé si nyil ván tar tás ból való tör lé -

sé rõl a tör lés tõl szá mí tott tíz mun ka na pon be lül ér te sí ti a
nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó sá got, ha a tör lés re az együtt -
mû kö dé si kö te le zett ség meg sze gé se  miatt ke rült sor.

Felülvizsgálat

16.  §

(1) A já ra dék ra való jo go sult ság fel té te le ként meg ha tá -
ro zott mér té kû egész ség ká ro so dás fenn ál lá sát a szak ér tõi
bi zott ság szak vé le mé nyé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban
kell fe lül vizs gál ni (rend sze res fe lül vizs gá lat), ki vé ve, ha a
szak vé le mény alap ján a já ra dék ra jo go sult ál la po ta vég le -
ges nek te kint he tõ.

(2) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság ve ze tõ je a rend sze -
res fe lül vizs gá la ton kí vül a já ra dék ra jo go sul tat – a jog kö -
vet kez mé nyek rõl való tá jé koz ta tás mel lett – fe lül vizs gá lat
cél já ból tör té nõ sze mé lyes meg je le nés re kö te lez he ti ak -
kor, ha olyan tény vagy kö rül mény jut a tu do má sá ra,
amely va ló szí nû sí ti, hogy a ko ráb ban meg ál la pí tott egész -
ség ká ro so dás a meg ál la pí tás idõ pont já ban nem állt fenn
vagy az a meg ál la pí tott nál ki sebb mér té kû volt, vagy az
egész ség ká ro so dás mér té ke a já ra dék fo lyó sí tá sa alatt ki -
sebb mér té kû vé vált (rend kí vü li fe lül vizs gá lat).

(3) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság a rend sze res és a
rend kí vü li fe lül vizs gá lat so rán meg ke re si a szak ér tõi bi -
zott sá got, hogy ad jon szak vé le ményt

a) az egész ség ká ro so dás mér té ké rõl és a szak mai mun -
ka ké pes ség rõl azon sze mély ese tén, aki rend sze res szo ciá -
lis já ra dék ra jo go sult és több, mint tíz év múl va töl ti be a
reá irány adó nyug díj kor ha tárt,

b) az egész ség ká ro so dás mér té ké rõl az a) pont alá nem
tar to zó sze mély ese tén.

Az átmeneti járadékra, a rendszeres szociális járadékra
és a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékára

való jogosultság megszûnése, megszüntetése

17.  §

(1) A já ra dék ra való jo go sult ság meg szû nik, illetve azt
meg kell szün tet ni, ha a já ra dék ra jo go sult

a) meg halt,
b) a já ra dék fo lyó sí tá sá nak meg szün te té sét kéri,
c) há rom nap tá ri hó na pot meg ha la dó an, egy be füg gõ en

kül föl dön tar tóz ko dik,
d) egész ség ká ro so dá sá nak mér té ke nem éri el az e ren -

de let ben meg ha tá ro zott mér té ket,
e) ke re sõ te vé keny sé get foly tat és hat egy mást kö ve tõ

hó nap ra vo nat ko zó ke re se té nek, jö ve del mé nek havi át la ga 
meg ha lad ja a min den ko ri kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér
össze gé nek 80%-át,

f) sa ját jogú nyug el lá tás ra való jo go sult sá gát meg ál la -
pí tot ták,

g) ré szé re rend sze res pénz el lá tást ál la pí ta nak meg,
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h) a mun ka ügyi köz pont tal együtt mû kö dés re kö te le zett 
és az ál lás ke re sé si nyil ván tar tás ból való tör lé sé re – a já ra -
dék meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 24 hó na pon be lül – az
együtt mû kö dé si kö te le zett ség meg sze gé se  miatt ke rült
sor,

i) fog lal koz ta tá sá ra a fog lal koz ta tás ra irá nyuló jog vi -
szony lé te sí té sé hez szük sé ges jog nyi lat ko zat hi á nyá ban
ke rült sor,

j) neki fel ró ha tó ok ból nem mû kö dik együtt a rend sze -
res és rend kí vü li fe lül vizs gá lat ban.

(2) Az át me ne ti já ra dék ra való jo go sult ság – az (1) be -
kez dés ben fog lal ta kon túl – meg szû nik, ha az át me ne ti já -
ra dék ra jo go sult el éri a reá irány adó öreg sé gi nyug díj kor -
ha tárt.

(3) A mun ka ügyi köz pont az (1) be kez dés h) pont já ban
meg ha tá ro zott fel té te lek be kö vet ke zé se ese tén, valamint
ha a já ra dék ra jo go sult nak az Flt. sze rin ti pénz be li el lá tást
ál la pí ta nak meg, tíz mun ka na pon be lül ér te sí ti a já ra dé kot
meg ál la pí tó nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó sá got.

(4) A já ra dék nak az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti meg -
szû né sé rõl nem kell ha tá ro za tot hoz ni.

(5) A já ra dé kot az (1) be kez dés f) és g) pont ja sze rin ti
eset ben a nyug el lá tás, illetve a rend sze res pénz el lá tás
meg ál la pí tá sá nak nap ját meg elõ zõ nap tól kell megszün -
tetni.

(6) A já ra dé kot az (1) be kez dés b)–e) és h)–j) pont ja sze -
rin ti eset ben a meg szün te té si ok meg ál la pí tá sát kö ve tõ hó -
nap elsõ nap já tól kell meg szün tet ni.

18.  §

(1) A já ra dék ra való jo go sult ság a 17.  § (1) be kez dé sé -
nek b)–j) pont ja sze rin ti meg szün te tés után – a (2) be kez -
dés ben fog lal tak figye lembe véte lével – új ból meg ál la pít -
ha tó, ha a 3., 5., illetve 7.  §-ban meg ha tá ro zott jo go sult sá gi 
fel té te lek is mé tel ten fenn áll nak. A já ra dék új bó li meg ál la -
pí tá sa irán ti igényt a jo go sult sá gi fel té te lek is mé telt fenn -
ál lá sá tól szá mí tott 24 hó na pon be lül le het be nyúj ta ni.
A ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ.

(2) Ha a já ra dék ra való jo go sult ság meg szün te té sé re a
17.  § (1) be kez dé sé nek h)–j) pont ja alap ján ke rült sor, a já -
ra dék ra való jo go sult ság leg ko ráb ban a meg szün te tést kö -
ve tõ 13. hó nap elsõ nap já tól ál la pít ha tó meg új ból.

(3) A jo go sul tat a já ra dék új bó li meg ál la pí tá sa ese tén az
idõ köz be ni eme lé sek, ki egé szí té sek is meg il le tik.

(4) A já ra dék ra való jo go sult ság új bó li meg ál la pí tá sa
ese tén a já ra dék meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó el já rá si sza bá -
lyok és az együtt mû kö dé si kö te le zett ség re elõ írt ren del ke -
zé sek meg fele lõen irány adók, az zal, hogy a 10.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt idõ kor lát ra vo nat ko zó ren del ke zést
nem kell al kal maz ni.

Egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási
kedvezményeirõl  szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet

módosítása

19.  §

Az egyes bá nyá sza ti dol go zók tár sa da lom biz to sí tá si
ked vez mé nye i rõl  szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) Az egész ség ká ro so dá sa kö vet kez té ben föld alat ti
bá nya mun ká ra al kal mat lan ná vált bá nyász dol go zót az
e ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint ke re set ki egé szí tés
il le ti meg.”

20.  §

Az R. a kö vet ke zõ 5/A –5/E.  §-sal, és azo kat megelõ -
zõen a kö vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

„Keresetkiegészítés

5/A.  § (1) Ke re set ki egé szí tés re jo go sult a leg alább
29%-os mér té kû egész ség ká ro so dást szen ve dett bá nyász
dol go zó, ha föld alat ti bá nya mun ká ra való al kal mat lan ság
 miatt más mun ka kör be, illetve mun ka hely re he lye zik át és
élet kor tól füg gõ en az aláb bi ak ban elõ írt ide ig föld alat ti
bá nya mun kát vég zett:

Élet kor
Föld alat ti mun ká ban

töl tött idõ

30 év alatt 5 év

30–31 év 6 év

32–33 év 7 év

34–35 év 8 év

36–37 év 9 év

38–39 év 10 év

40–41 év 11 év

42–43 év 12 év

44–45 év 13 év

46–47 év 14 év

47 év fe let t 15 év

(2) Nem jo go sult ke re set ki egé szí tés re az a sze mély, aki
sa ját jogú nyug el lá tás ra jo go sult.

(3) A ke re set ki egé szí tés az egyéb fel té te lek fenn ál lá sa
ese tén ak kor is jár, ha az egész ség ká ro so dott dol go zót a
be ta ní tás vagy kép zés ide je alatt a mun ka vég zé se alól fel -
men tet ték.

(4) A jo go sul tat ke re set ki egé szí tés ként a ko ráb bi át lag -
ke re se té nek 50%-a il le ti meg.

5/B.  § (1) A ke re set ki egé szí tés irán ti el já rás ban – ha
e ren de let el té rõ en nem ren del ke zik – a köz igaz ga tá si
 hatósági el já rás ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell meg -
fele lõen al kal maz ni.
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(2) A ke re set ki egé szí tés irán ti igényt írás ban a Ma gyar
Ál lam kincs tár nak a Ma gyar Ál lam kincs tár ról  szóló
311/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 5.  §-a sze rint ille té kes
re gi o ná lis igaz ga tó sá gá hoz (a továb biak ban: igaz ga tó ság)
kell be nyúj ta ni. A ke re set ki egé szí tést az igaz ga tó ság ál la -
pít ja meg és fo lyó sít ja.

(3) A ké re lem hez mel lé kel ni kell a mun kál ta tó iga zo lá -
sát a ké rel me zõ ere de ti, föld alat ti bá nya mun ka kö ré be esõ
mun ka kö ré rõl, annak idõ tar ta má ról, je len le gi fog lal koz ta -
tás ra irá nyuló jog vi szo nyá ról, mun ka kö ré rõl, a Mun ka
Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény
152.  §-ában fog lal tak sze rint ki szá mí tott ko ráb bi át lag ke -
re se té rõl. A mun kál ta tó az iga zo lást a ke re set ki egé szí tést
igény lõ erre irá nyuló ké rel mé tõl szá mí tott 5 mun ka na pon
be lül kö te les ki ad ni.

(4) A ke re set ki egé szí tés irán ti igény el bí rá lá sá hoz az
Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és Szo ciá lis Szak ér tõi In té zet nek
a ké rel me zõ la kó he lye, illetve tar tóz ko dá si he lye sze rint
ille té kes szak ér tõi bi zott sá ga (a továb biak ban: szak ér tõi
bi zott ság) az igaz ga tó ság meg ke re sé sé re szak vé le ményt
ad a ké rel me zõ egész ség ká ro so dá sá nak mér té ké rõl és a
szak mai mun ka ké pes ség vizs gá la ta ke re té ben a föld alat ti
bá nya mun ká ra való al kal mat lan sá gá ról.

(5) Az igaz ga tó ság nak nem kell meg ke res nie a szak ér tõi 
bi zott sá got, ha a ké rel me zõ ér vé nyes szak vé le ménnyel
ren del ke zik a (4) be kez dés ben fog lal tak ról.

(6) A ke re set ki egé szí tés az új mun ka kör be tör té nõ át he -
lye zés, illetve az új mun ka he lyen a mun ká ba lé pés nap já -
tól, de leg ko ráb ban az igény be je len tés nap já tól ese dé kes.

5/C.  § (1) A ke re set ki egé szí tés re való jo go sult ság fel té -
te le ként meg ha tá ro zott mér té kû egész ség ká ro so dás fenn -
ál lá sát a szak ér tõi bi zott ság szak vé le mé nyé ben meg ha tá -
ro zott idõ pont ban kell fe lül vizs gál ni (rend sze res fe lül vizs -
gá lat), ki vé ve, ha a szak vé le mény alap ján a ke re set ki egé -
szí tés re jo go sult ál la po ta vég le ges nek te kint he tõ.

(2) Az igaz ga tó ság ve ze tõ je a rend sze res fe lül vizs gá la -
ton kí vül a ke re set ki egé szí tés ben ré sze sü lõt – a jog kö vet -
kez mé nyek rõl való tá jé koz ta tás mel lett – fe lül vizs gá lat
cél já ból tör té nõ sze mé lyes meg je le nés re kö te lez he ti ak -
kor, ha olyan tény vagy kö rül mény jut a tu do má sá ra,
amely va ló szí nû sí ti, hogy a ko ráb ban meg ál la pí tott egész -
ség ká ro so dás a meg ál la pí tás idõ pont já ban nem állt fenn
vagy az a meg ál la pí tott nál ki sebb mér té kû volt, vagy az
egész ség ká ro so dás mér té ke a já ra dék fo lyó sí tá sa alatt ki -
sebb mér té kû vé vált (rend kí vü li fe lül vizs gá lat).

(3) Az igaz ga tó ság a rend sze res és a rend kí vü li fe lül -
vizs gá lat so rán meg ke re si a szak ér tõi bi zott sá got, hogy ad -
jon szak vé le ményt a ke re set ki egé szí tés ben ré sze sü lõ
egész ség ká ro so dá sá nak mér té ké rõl.

5/D.  § (1) A ke re set ki egé szí tés össze gét éven te, min den
év ja nu ár 1-jé tõl az eme lés évé re ter ve zett fo gyasz tói ár nö -
ve ke dés mér té ké vel kell meg emel ni. Az eme lés rõl egy sze -
rû sí tett ha tá ro za tot kell hoz ni.

(2) A ke re set ki egé szí tést ha von ta, utó lag, a tárgy hó na -
pot kö ve tõ hó nap 5. nap já ig kell fo lyó sí ta ni.

(3) A jog alap nél kül fel vett ke re set ki egé szí tés vissza fi -
ze té sé re, meg té rí té sé re a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló
1998. évi LXXXIV. tör vény 41–43.  §-ait kell meg fele lõen
al kal maz ni.

5/E.  § (1) Szü ne tel a ke re set ki egé szí tés fo lyó sí tá sa, ha
az ab ban ré sze sü lõ sze mély

a) ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sá ból szár ma zó dí ja zás -
ban nem ré sze sül,

b) a ré szé re biz to sí tott kép zés ben neki fel ró ha tó ok ból
nem vesz részt.

(2) A ke re set ki egé szí tés re való jo go sult ság meg szû nik,
illetve azt meg kell szün tet ni, ha a ke re set ki egé szí tés re jo -
go sult

a) meg halt,

b) a ke re set ki egé szí tés fo lyó sí tá sá nak meg szün te té sét
kéri,

c) egész ség ká ro so dá sá nak mér té ke nem éri el az 5/A.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té ket,

d) sa ját jogú nyug el lá tás ra való jo go sult sá gát meg ál la -
pí tot ták,

e) ré szé re bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra -
dé kát ál la pí ta nak meg,

f) ke re sõ te vé keny sé ge meg szû nik,

g) neki fel ró ha tó ok ból nem mû kö dik együtt a rend sze -
res és rend kí vü li fe lül vizs gá lat ban.

(3) A ke re set ki egé szí tés nek a (2) be kez dés a) pont ja
sze rin ti meg szû né sé rõl nem kell ha tá ro za tot hoz ni.

(4) A ke re set ki egé szí tést a (2) be kez dés d) és e) pont ja
sze rin ti eset ben a nyug el lá tás, illetve a bá nyász dol go zók
egész ség ká ro so dá si já ra dé ka meg ál la pí tá sá nak nap ját
meg elõ zõ nap pal kell meg szün tet ni.

(5) A ke re set ki egé szí tést a (2) be kez dés b)–c) és f)–g)
pont ja sze rin ti eset ben a meg szün te té si ok meg ál la pí tá sát
kö ve tõ hó nap elsõ nap já tól kell meg szün tet ni.

(6) A ke re set ki egé szí tés re való jo go sult ság a (2) be kez -
dés b) és e)–g) pont ja sze rin ti meg szün te tés után – a (7) be -
kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével – fel éled, fel té -
ve, hogy a jo go sult ke re sõ te vé keny sé get foly tat és egész -
ség ká ro so dá sá nak mér té ke el éri a 29%-ot. Nem kell vizs -
gál ni az egész ség ká ro so dás mér té két, ha a jo go sult er rõl
ér vé nyes szak vé le ménnyel ren del ke zik.

(7) Ha a ke re set ki egé szí tés re való jo go sult ság meg szün -
te té sé re a (2) be kez dés g) pont ja alap ján ke rült sor, a já ra -
dék ra való jo go sult ság leg ko ráb ban a meg szün te tést kö ve -
tõ 13. hó nap elsõ nap já tól éled het fel.

(8) Az (1) be kez dés sze rin ti szü ne te lést és a (2) be kez -
dés b) és e)–g) pont ja sze rin ti meg szün te tést köve tõen a jo -
go sul tat a szü ne te lést, illetve meg szün te tést meg elõ zõ en
fo lyó sí tott ke re set ki egé szí tés nek az idõ köz be ni eme lé sek -
kel, ki egé szí té sek kel nö velt össze ge il le ti meg.

(9) A ke re set ki egé szí tés ben ré sze sü lõ a (2) be kez dés
d)–e) pont já ban fog lal tak ról, annak be kö vet kez té tõl szá -
mí tott tíz mun ka na pon be lül ér te sí ti az igaz ga tó sá got.

(10) A mun kál ta tó az (1) be kez dés ben és a (2) be kez dés
a) és f) pont já ban fog lal tak ról, annak be kö vet kez té tõl szá -
mí tott tíz mun ka na pon be lül ér te sí ti az igaz ga tó sá got.

(11) A ke re set ki egé szí tés re való jo go sult ság fel éle dé se
ese tén a ke re set ki egé szí tés meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó el -
já rá si sza bá lyok meg fele lõen irány adók.”
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21.  §

Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ d)–e) pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„d) egész ség ká ro so dá son a re ha bi li tá ci ós já ra dék ról
 szóló 2007. évi LXXXIV. tör vény 1.  §-ának a) pont já ban
meg ha tá ro zott ked ve zõt len vál to zást,

e) ke re sõ te vé keny sé gen a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl
és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör -
vény 58.  §-a (5) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti te vé keny -
sé get”

[kell ér te ni.]

Záró rendelkezések

22.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 14.  §-ának (2) be kez dé se 2009. ja nu ár
1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let ren del ke zé se it a 2007. de cem ber 31-ét
köve tõen be nyúj tott igény be je len tés ese tén kell al kal maz ni.

(4) Azon sze mély ese té ben,

a) aki nek át me ne ti já ra dék ra, rend sze res szo ciá lis já ra -
dék ra vagy a bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra -
dé ká ra való jo go sult sá gát a 2008. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en
ha tá lyos ren del ke zé sek sze rint ál la pí tot ták meg, vagy

b) aki az át me ne ti já ra dék, a rend sze res szo ciá lis já ra -
dék vagy a bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka 
irán ti igé nyét 2007. de cem ber 31-éig be nyúj tot ta,

az át me ne ti já ra dé kot, a rend sze res szo ciá lis já ra dé kot,
illetve a bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé kát a
2007. de cem ber 31-én ha tá lyos sza bá lyok sze rint kell
meg ál la pí ta ni, illetve to vább fo lyó sí ta ni.

(5) A (4) be kez dés ben fog lalt sze mély nek a 2007. de -
cem ber 31-ét kö ve tõ va la mennyi fe lül vizs gá la ta ke re té ben 
csak az egész ség ká ro so dás mér té két kell vizs gál ni. Ha az
egész ség ká ro so dás mér té ke el éri az e ren de let 3.  §-ában,
5.  §-ának (1) be kez dé sé ben, illetve 7.  §-ában meg ha tá ro -
zott mér té ket, a já ra dé kot to vább kell fo lyó sí ta ni.

(6) A (4) be kez dés ben fog lalt sze mé lyek já ra dék ra való
jo go sult sá gá nak meg szün te té sé re e ren de let 17.  §-a (1) be -
kez dé sé nek a)–d), f–g) és i)–j) pont ja it, 17.  §-ának
(2)–(6) be kez dé sét és 18.  §-át kell al kal maz ni.

(7) A (4) be kez dés ben fog lalt sze mé lyek já ra dék ra való
jo go sult sá gá nak a ke re sõ te vé keny ség bõl szár ma zó ke re -
set, jö ve de lem mér té ke  miatti meg szün te té sé re 2009. de -
cem ber 31-éig a 2007. de cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke -
zé se ket, azt köve tõen e ren de let 17.  §-a (1) be kez dé sé nek
e) pont ját, 17.  §-ának (6) be kez dé sét és 18.  §-át kell al kal -
maz ni.

(8) A mun ka ügyi köz pont nak az zal az együtt mû kö dés re 
kö te les já ra dé kos sal kell ál lás ke re sé si meg ál la po dást köt -
nie, aki nek rend sze res szo ciá lis já ra dék ra való jo go sult sá -
gát 2008. de cem ber 31-ét köve tõen ál la pít ják meg.

(9) Azon sze mély ese té ben, aki nek át me ne ti já ra dék ra,
rend sze res szo ciá lis já ra dék ra vagy a bá nyász dol go zók
egész ség ká ro so dá si já ra dé ká ra való jo go sult sá gát a 2008.
ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en ha tá lyos ren del ke zé sek sze rint
meg ál la pí tot ták és öz ve gyi nyug díj ra – ide nem ért ve az ide -
ig le nes öz ve gyi nyug dí jat – 2007. de cem ber 31-ét köve tõen
vá lik jo go sult tá, e ren de let 9.  §-át kell al kal maz ni.

(10) A bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka
irán ti igény el bí rá lá sa kor, ha a ké rel me zõ a ré szé re ko ráb -
ban fo lyó sí tott ke re set ki egé szí tés, át me ne ti ke re set ki egé -
szí tés meg ál la pí tá sa so rán fel hasz nált, szak ér tõi bi zott ság
ál tal ki adott szak vé le ménnyel ren del ke zik, a szak vé le -
mény ér vé nyes sé gi ide je alatt az egész ség ká ro so dást nem
kell vizs gál ni.

(11) A rend sze res szo ciá lis já ra dék ra jo go sult hoz zá tar -
to zó ja utá ni nö ve lést a 2007. de cem ber 31-én ha tá lyos ren -
del ke zé sek sze rint kell fe lül vizs gál ni és fo lyó sí ta ni.

(12) A 2008. már ci us 31-éig át me ne ti já ra dék ra, rend -
sze res szo ciá lis já ra dék ra, bá nyász dol go zók egész ség ká -
ro so dá si já ra dé ká ra igényt be nyúj tó, a meg vál to zott mun -
ka ké pes sé gû dol go zók fog lal koz ta tá sá ról és szo ciá lis el lá -
tá sá ról  szóló 8/1983. (VI. 29.) EüM–PM együt tes ren de let
2007. de cem ber 31-én ha tá lyos 2.  §-ának (1) be kez dé se
sze rint meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zó nak mi nõ -
sü lõ sze mé lyek ese tén az e ren de let 10.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben fog lalt idõ kor lát ra vo nat ko zó ren del ke zést nem
kell al kal maz ni.

(13) A Ma gyar Ál lam kincs tár nak a Ma gyar Ál lam -
kincs tár ról  szóló 311/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
5.  §-a sze rint ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga (a továb -
biak ban: igaz ga tó ság) a 2007. de cem ber 31-én ha tá lyos
ren del ke zé sek sze rint ál la pít ja meg a ke re set ki egé szí tést,
át me ne ti ke re set ki egé szí tést, jö ve de lem ki egé szí tést, át me -
ne ti jö ve de lem ki egé szí tést (a továb biak ban együtt: ki egé -
szí tés), ha a ki egé szí tés irán ti igényt 2008. már ci us 31-éig
be nyúj tot ták. Ezt a ren del ke zést nem kell al kal maz ni
azok ra a sze mé lyek re, akik 2007. de cem ber 31-ét köve -
tõen az egyes bá nyá sza ti dol go zók tár sa da lom biz to sí tá si
ked vez mé nye i rõl  szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. ren de let
alap ján nyúj ta nak be ke re set ki egé szí tés iránt igényt.

(14) Az igaz ga tó ság a ki egé szí tést 2008. ja nu ár 1-jé tõl
az egyes bá nyá sza ti dol go zók tár sa da lom biz to sí tá si ked -
vez mé nye i rõl  szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. ren de let
5/D–5/E.  §-ában fog lal tak sze rint fo lyó sít ja, illetve szün te -
ti meg.

(15) A (14) be kez dést az e ren de let ha tály ba lé pé se kor
szü ne te lõ ki egé szí tés is mé telt fo lyó sí tá sa so rán is al kal -
maz ni kell.

23.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti
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a) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zók fog lal -
koz ta tá sá ról és szo ciá lis el lá tá sá ról  szóló 8/1983. (VI. 29.)
EüM–PM együt tes ren de let,

b) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zók fog lal -
koz ta tá sá ról és szo ciá lis el lá tá sá ról  szóló 8/1983. (VI. 29.)
EüM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 8/2007.
(II. 14.) SZMM–PM együt tes ren de let,

c) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zók fog lal -
koz ta tá sá ról és szo ciá lis el lá tá sá ról  szóló 8/1983. (VI. 29.)
EüM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 25/2005.
(XII. 27.) FMM–EüM–ICsSzEM–PM együt tes ren de let,

d) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zók fog lal -
koz ta tá sá ról és szo ciá lis el lá tá sá ról  szóló 8/1983. (VI. 29.)
EüM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 27/2004.
(XII. 14.) FMM–ICsSzEM–PM együt tes ren de let,

e) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zók fog lal -
koz ta tá sá ról és szo ciá lis el lá tá sá ról  szóló 8/1983. (VI. 29.)
EüM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/2004.
(IV. 16.) FMM–ESzCsM–PM együt tes ren de let,

f) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zók fog lal -
koz ta tá sá ról és szo ciá lis el lá tá sá ról  szóló 8/1983. (VI. 29.)
EüM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 7/2004.
(III. 26.) FMM–ESzCsM–PM együt tes ren de let,

g) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zók fog lal -
koz ta tá sá ról és szo ciá lis el lá tá sá ról  szóló 8/1983. (VI. 29.)
EüM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 4/2003.
(III. 24.) FMM–ESzCsM–PM együt tes ren de let,

h) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zók fog lal -
koz ta tá sá ról és szo ciá lis el lá tá sá ról  szóló 8/1983. (VI. 29.)
EüM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 3/2001.
(VI. 20.) SzCsM–PM együt tes ren de let,

i) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zók fog lal -
koz ta tá sá ról és szo ciá lis el lá tá sá ról  szóló 8/1983. (VI. 29.)
EüM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/2000.
(XII. 21.) SzCsM–PM együt tes ren de let,

j) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zók fog lal -
koz ta tá sá ról és szo ciá lis el lá tá sá ról  szóló 8/1983. (VI. 29.)
EüM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 11/1999.
(XII. 28.) SzCsM–PM együt tes ren de let,

k) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zók fog lal -
koz ta tá sá ról és szo ciá lis el lá tá sá ról  szóló 8/1983. (VI. 29.)
EüM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 2/1998.
(XI. 4.) SzCsM–PM együt tes ren de let,

l) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zók fog lal -
koz ta tá sá ról és szo ciá lis el lá tá sá ról  szóló 8/1983. (VI. 29.)
EüM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 66/1997.
(XII. 29.) NM–PM együt tes ren de let 1–10.  §-a, 11.  §-ának
(2) -(3) be kez dé se,

m) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zók fog lal -
koz ta tá sá ról és szo ciá lis el lá tá sá ról  szóló 8/1983. (VI. 29.)
EüM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 49/1996.
(XII. 27.) NM–PM együt tes ren de let,

n) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zók fog lal -
koz ta tá sá ról és szo ciá lis el lá tá sá ról  szóló 8/1983. (VI. 29.)
EüM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 49/1995.
(XII. 29.) NM–PM együt tes ren de let,

o) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zók fog lal -
koz ta tá sá ról és szo ciá lis el lá tá sá ról  szóló 8/1983. (VI. 29.)
EüM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 20/1993.
(XI. 17.) NM–PM együt tes ren de let,

p) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zók fog lal -
koz ta tá sá ról és szo ciá lis el lá tá sá ról  szóló 8/1983. (VI. 29.)
EüM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 23/1992.
(VIII. 26.) NM–PM együt tes ren de let,

q) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zók fog lal -
koz ta tá sá ról és szo ciá lis el lá tá sá ról  szóló 8/1983. (VI. 29.)
EüM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 10/1991.
(V. 14.) NM–PM együt tes ren de let,

r) a he lyi ön kor mány za tok pol gár mes te re i nek és jegy -
zõ i nek, valamint a köz tár sa sá gi meg bí zot tak nép jó lé ti
igaz ga tá si fel adat- és ha tás kö ré nek meg ál la pí tá sá ról  szóló
22/1992. (I. 28.) Korm. ren de let 6–7.  §-a.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti az (1) be kez dés, a 19–21.  § és a 24.  §. E ren del ke zés
a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát
vesz ti.

24.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a rok kant sá gi já ra dék ról  szóló 83/1987. (XII. 27.)

MT ren de let 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „tel je sen mun -
ka kép te len né vált” szö veg rész he lyé be a „tel je sen mun ka -
kép te len né vált, illetve 80%-os vagy azt meg ha la dó mér té -
kû egész ség ká ro so dást szen ve dett” szö veg rész;

b) a nem ze ti helyt ál lá sért el ne ve zé sû pót lék be ve ze té -
sé rõl  szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. ren de let

ba) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban a „mun ka ké -
pes sé gét leg alább 67%-ban el vesz tet te (a továb biak ban:
rok kant)” szö veg rész he lyé be a „mun ka ké pes sé gét leg -
alább 67%-ban el vesz tet te, vagy leg alább 50%-os mér té kû 
egész ség ká ro so dást szen ve dett (a továb biak ban együtt:
rok kant)” szö veg rész,

bb) 8.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „mun ka ké pes -
ség-csök ke nés mér té két” szö veg rész he lyé be a „mun ka ké -
pes ség-csök ke nés vagy az egész ség ká ro so dás mér té két”
szö veg rész
lép.

25.  §

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

a) a Ta nács 2003/109/EK ta ná csi irány elve (2003. no -
vem ber 25.) a har ma dik or szá gok hu za mos tar tóz ko dá si
en ge déllyel ren del ke zõ ál lam pol gá ra i nak jog ál lá sá ról,
11. cikk (1) be kez dés d) pont és 21. cikk (1) be kez dés,

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2004/38/EK irány -
elve (2004. áp ri lis 29.) az Unió pol gá ra i nak és csa lád tag ja -
ik nak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz és
tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, valamint az 1612/68/EGK
ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, 24.
cikk.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
388/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv

honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes
szabályokról

A Kormány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va, va la -
mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) 20/A.  § (4) be kez -
dé sé ben és 85.  §-ában, az egész ség ügyi ága zat ra vonat -
kozó sza bá lyok te kin te té ben a Kjt. 20/B.  §-a (2) be kez dé -
sé nek, 21/A.  §-a (5) be kez dé sé nek, 22.  §-a (4) és (5), va la -
mint (9) be kez dé sé nek, to váb bá 23.  §-a (1) és (2) be kez dé -
sé nek vég re haj tá sá ra ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a Kjt. 1.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mun kál -

ta tó ra,
b) a kor mány za ti sze mély ügyi igaz ga tá si fel ada to kat

el lá tó szerv re (a továb biak ban: szol gál ta tó köz pont).

(2) E ren de let sza bá lyai nem érin tik a köz al kal ma zot ti
pá lyá za tok köz zé té te lé vel kap cso la tos ren del ke zést tar tal -
ma zó tör vényekben, illetve ezek vég re haj tá sá ra ki adott
ren de le tek ben fog lalt egyéb elõ írások tel je sí té sé nek kö te -
le zett sé gét.

2.  §

(1) A szol gál ta tó köz pont elekt ro ni kus rend szert és hon -
la pot mû köd tet a köz al kal ma zot ti pá lyá za tok in ter ne ten
tör té nõ meg je le ní té se cél já ból.

(2) Az egye di azo no sí tó val ren del ke zõ mun kál ta tó a pá -
lyá zat út ján be töl te ni kí vánt köz al kal ma zot ti ál lás ról az
1. számú. mel lék le té ben sze rep lõ pá lyá za ti ada tok alap ján
– a szol gál ta tó köz pont ál tal mû köd te tett elekt ro ni kus
rend sze ren ke resz tül – elekt ro ni ku san ki töl ti a köz zé té te li
adat la pot (a továb biak ban: adat lap), és azt meg kül di a
szol gál ta tó köz pont ré szé re.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal tak mel lett a mun kál ta tó
egy út tal

a) meg kül di a pá lyá za ti ki írást a fenn tar tó nak a Kjt.
20/A.  § (4) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ köz zé té tel
 érdekében, va la mint

b) gon dos ko dik a Kjt. 20/A.  § (4) be kez dés b) pont já -
ban meg ha tá ro zott köz zé té tel rõl, illetve

c) ha az 1.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog sza -
bály a köz zé té tel he lyé re néz ve a Kjt. 20/A.  § (4) be kez dés

b) pont já ban fog lal tak tól el té rõ sza bályt ál la pít meg, meg -
te szi az ezzel kap cso la to san szük sé ges in téz ke dé se ket.

(4) A szol gál ta tó köz pont az adat lap be ér ke zé sé rõl
elekt ro ni ku san ha la dék ta la nul vissza iga zo lást küld a mun -
kál ta tó nak.

(5) Az adat lap be ér ke zé sé tõl szá mí tott két mun ka na pon
be lül a szol gál ta tó köz pont meg je le ní ti a hon lap ján az
adat lap tar tal mán ala pu ló, az elekt ro ni kus rend szer ál tal
ge ne rált pá lyá zat fel hí vást. A köz zé té tel idõ pont já ról
elekt ro ni ku san ér te sí ti a mun kál ta tót.

(6) A pá lyá za ti el já rás ban meg ál la pí tott ha tár idõ ket a
(3) be kez dés b), illetve – ilyen ér tel mû jog sza bá lyi ren del -
ke zés ese tén – c) pont ja alap ján tör té nõ köz zé té tel tõl kell
szá mí ta ni az zal, hogy a ha tár idõ le tel té nek idõ pont ja nem
le het ko ráb bi, mint a szol gál ta tó köz pont hon lap ján tör -
ténõ meg je le ní tés idõ pont já tól szá mí tott ti zen ötö dik nap.

3.  §

(1) A pá lyá za ti elekt ro ni kus rend szer hez – a je len ren -
de let ben meg ha tá ro zott mér té kig – tör té nõ köz vet len
( online) hoz zá fé rés ér de ké ben a szol gál ta tó köz pont egye -
di azo no sí tót ad ki a mun kál ta tók nak.

(2) Az egye di azo no sí tó ki adá sát a mun kál ta tó ve ze tõ je igé -
nyel he ti a 2. szá mú mel lék let sze rin ti be je len tõ lap meg kül dé -
sé vel.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti, a mun kál ta tó ve ze tõ jé nek
alá írá sá val el lá tott be je len tõ la pot a szol gál ta tó köz pont
ré szé re kell pos tai úton meg kül de ni. A szol gál ta tó köz pont 
a mun kál ta tó ré szé re az egye di azo no sí tót a be je len tés tõl
szá mí tott öt mun ka na pon be lül, pos tai úton, tér ti ve vé nyes
kül de mény ként kül di meg.

4.  §

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

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en,
a) 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba a ren de let 1–3.  §-a,

7.  §-a, 8.  §-ának (1) és (5) be kez dé se, va la mint 9.  §-ának
(1) be kez dé se,

b) 2008. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba a ren de let 10.  §-a,
c) 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba a ren de let 8.  §-ának

(2) és (3) be kez dé se, va la mint 9.  §-ának (2) be kez dé se.

(3) A ren de let 1–3.  §-ának ren del ke zé se it elsõ íz ben a ha -
tály ba lé pé sét köve tõen ki írt pá lyá za tok ra kell al kal maz ni.

(4) E ren de let 5–10.  §-a 2008. jú li us 2-án vesz ti ha tá -
lyát. Et tõl el té rõ en, 2008. de cem ber 31-én vesz ti ha tá lyát
a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII.
tör vény egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról
 szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let nek (a továb -
biak ban: Eüvhr.) e ren de let 8.  § (4) be kez dé sé vel meg ál la -
pí tott 20.  §-a.
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(5) Nem lép ha tály ba az Eüvhr.-nek a köz al kal ma zot tak
jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény egész ség -
ügyi ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 233/2000.
(XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 223/2007.
(VIII. 29.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Eü módR.)
5.  §-ával meg ál la pí tott 2.  § (3)–(6) be kez dé se.

5.  §

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a mû vé sze ti, a köz mû ve -
lõ dé si és a köz gyûj te mé nyi te rü le ten fog lal koz ta tott köz al -
kal ma zot tak jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek
ren de zé sé re ki adott 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let
23.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A 2008. ja nu ár 1. elõtt köz zé tett, ma ga sabb ve ze tõi, 
ve ze tõi fel adat ön ál ló mun ka kör ben tör té nõ el lá tá sá ra ki írt 
pá lyá za to kat vissza kell von ni vagy mó do sí ta ni kell úgy,
hogy a meg hir de tett ve ze tõi, ma ga sabb ve ze tõi mun ka kör
2008. jú li us 1-jé nél elõbb nem tölt he tõ be.

(4) A 2008. jú li us 1-je elõt ti ma ga sabb ve ze tõi és ve ze tõi
meg bí zá sok ese tén al kal maz ni kell a ren de let 3. szá mú mel -
lék le té nek 2007. szep tem ber 20-án ha tá lyos szabá lyait.”

6.  §

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról a mû vé sze ti, a köz mû ve -
lõ dé si és a köz gyûj te mé nyi te rü le ten fog lal koz ta tott köz al -
kal ma zot tak jog vi szo nyá val össze füg gõ egyes kér dé sek
ren de zé sé re ki adott 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 241/2007. (IX. 21.) Korm. ren de let
5.  § (1) be kez dé sé ben a „ja nu ár” szö veg rész he lyé be a
„ július” szö veg rész lép.

7.  §

Az Eüvhr. 1/B.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § ere de ti szö ve gé nek szá mo zá sa (1) be -
kez dés re mó do sul:

„(2) A pá lyá za ti fel hí vás a ki író ké rel mé re és – a 4.  §
(1) be kez dés sze rin ti eset ki vé te lé vel – költ sé gé re az
Egész ség ügyi Köz löny ben is köz zé té tel re ke rül.”

8.  §

(1) Az Eüvhr. 2.  §-a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi

XXII. tör vény ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ra vo nat ko zó
ren del ke zé sei al kal ma zá sá val mun ka vi szonyt kell létesí -
teni az egész ség ügyi el lá tó rend szer fej lesz té sé rõl  szóló
2006. évi CXXXII. tör vény (a továb biak ban: Eftv.)
13.  §-ának (1) be kez dé sé ben em lí tett egész ség ügyi szol -
gál ta tó ve ze tõ jé vel, ki vé ve, ha a ve ze tõ az Eftv. 13.  §-ának
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély.”

(2) Az Eüvhr. 2.  §-a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Ön ál ló ve ze tõi mun ka kört kell lét re hoz ni a (3) be -
kez dés ben em lí tett egész ség ügyi szol gál ta tó

a) gaz da sá gi ve ze tõi,
b) or vos igaz ga tói és
c) ápo lá si igaz ga tói
fel ada ta i nak el lá tá sá ra.
(5) A (4) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en ön ál ló ve -

ze tõi mun ka kör hoz ha tó lét re az egész ség ügyi szol gál ta tók
a) or vos igaz ga tói,
b) ápo lá si igaz ga tói, valamint
c) gaz da sá gi, igaz ga tá si
fel ada ta i nak el lá tá sá ra.
(6) A (4) be kez dés b) és c) pont ja, valamint az (5) be kez -

dés a) és b) pont ja sze rin ti eset ben leg alább olyan mér ték -
ben biz to sí ta ni kell a köz al kal ma zott szá má ra a fo lya ma tos 
egész ség ügyi te vé keny ség vég zé sé nek le he tõ sé gét, amely
a szak ké pe sí té se sze rin ti egész ség ügyi te vé keny ség gya -
kor lá si jo gá nak fenn tar tá sá hoz szük sé ges.”

(3) Az Eüvhr. 4.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ma ga sabb ve ze tõ és ve ze tõ be osz tás, illetve mun -
ka kör el lá tá sá ra irá nyuló pá lyá za ti fel hí vás nak a Tör vé ny
20/A.  § (3) be kez dé se sze rin ti ada to kon kí vül tar tal maz nia
kell az ál lás be töl té sé nek vár ha tó idõ pont ját is. A fel hí vást
a Tör vé ny 20/A.  § (4) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl az
Egész ség ügyi Köz löny ben is köz zé kell ten ni.”

(4) Az Eüvhr. a kö vet ke zõ 20.  §-sal egé szül ki:
„20.  § (1) A 2008. ja nu ár 1. elõtt köz zé tett, ma ga sabb

ve ze tõi, ve ze tõi fel adat ön ál ló mun ka kör ben – ide nem ért -
ve a 2.  § (3) be kez dé se sze rint be töl ten dõ mun ka kört – tör -
té nõ el lá tá sá ra ki írt pá lyá za to kat vissza kell von ni, vagy az 
új pá lyá za tok köz zé té te lé re irány adó ren del ke zé sek be tar -
tá sá val mó do sí ta ni kell a kö vet ke zõk sze rint:

a) a meg hir de tett ve ze tõi, ma ga sabb ve ze tõi mun ka kör
2008. jú li us 1-nél elõbb nem tölt he tõ be, vagy

b) a mun ka kör 2008. jú li us 1-ig tör té nõ be töl té se ese tén 
a pá lyá zat csak ve ze tõi, ma ga sabb ve ze tõi meg bí zás el lá tá -
sá ra irá nyuló pá lyá zat ként hir det he tõ meg.

(2) A 2.  §
a) (3) be kez dé sét a 2008. ja nu ár 1-jét,
b) (4) és (5) be kez dé sét a 2008. jú li us 1-jét

köve tõen ki írt pá lyá zat alap ján be töl tött mun ka kö rök ese -
té ben kell al kal maz ni.”

(5) Az Eüvhr.
a) 2.  §-át meg elõ zõ al cí mé ben a „23.  §-ának (1)–(2) be -

kez dé sé hez” szö veg rész he lyé be a „20/B.  § (1) be kez dé sé -
hez, 22/B. és 23.  §-ához” szö veg lép,

b) 3.  §-át meg elõ zõ al cí me ha tá lyát vesz ti.

9.  §

(1) Az Eü módR. 9.  § (4) be kez dés b) pont ja ha tá lyát
vesz ti.

(2) Az Eü módR. ha tá lyát vesz ti.
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10.  §

E ren de let 2.  § (6) be kez dé se he lyé be 2008. áp ri lis 1-jén
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A pá lyá za ti el já rás ban meg ál la pí tott ha tár idõ ket a
szol gál ta tó köz pont hon lap ján tör té nõ köz zé té tel tõl kell
szá mí ta ni.”

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

1. számú melléklet
a 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Közzétételi adatlap adatai

I. A pá lyá za tot ki író mun kál ta tó ada tai

1. A köz zé té te li adat lap ki töl té sé nek dá tu ma
2. A köz zé té te li adat la pot ki töl tõ sze mély ügyi mun ka -

társ neve
3. A köz zé té te li adat lap – mun kál ta tó ál tal kép zett –

 iktatószáma
4. A mun kál ta tó meg ne ve zé se
5. A mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak neve, munka -

köre
6. A mun kál ta tó le ve le zé si címe, aho vá a pá lyá za tok

be nyújt ha tók
7. A mun kál ta tó val kap cso la tos egyéb lé nye ges in for -

má ció
8. A mun kál ta tó ré szé rõl a szol gál ta tó köz pont tal  való

kap cso lat tar tás ra ki je lölt sze mély(ek) neve, e-ma il címe,
te le fon szá ma

(A 7–8. pont ki töl té se nem kö te le zõ)

II. A be töl ten dõ mun ka kör re vo nat ko zó ada tok

1. A mun ka kör meg ne ve zé se
2. A mun ka kör höz kap cso ló dó eset le ges ve ze tõi meg -

bí zás meg ne ve zé se
3. A ve ze tõi meg bí zás szint je (ve ze tõ/ma ga sabb  vezetõ)
4. Ha a ki ne ve zés jo gát a fenn tar tó gya ko rol ja, az az

 intézmény, ahol a mun ka vég zés re sor ke rül
5. Az a szer ve ze ti egy ség, ahol a mun ka kört be kell

 tölteni
6. A mun ka kör be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja
7. A jog vi szony idõ tar ta ma (ha tá ro zat lan / ha tá ro zott)
8. A fog lal koz ta tás jel le ge (tel jes mun ka idõ/rész mun -

ka idõs)
9. Ve ze tõi meg bí zás ese tén a meg bí zás idõ tar ta ma
10. A mun ka vég zés he lye
11. A mun ka kör be tar to zó, illetve a ve ze tõi meg bí zás -

sal járó lé nye ges fel ada tok fel so ro lá sa
12. A Kjt. ren del ke zé se in túl az il let mény meg ál la pí tá -

sá ra, va la mint a jut ta tá sok ra vo nat ko zó egyéb jog sza bá -
lyok, bel sõ sza bály za tok meg ne ve zé se

13. A mun ka kör, ve ze tõi meg bí zás be töl té sé hez
 elvárt/elõnyt je len tõ kép zett ség, vég zett ség, ta pasz ta lat

14. A mun ka kör, ve ze tõi meg bí zás be töl té sé hez
 elvárt/elõnyt je len tõ nyelv tu dás szint je, nyelv vizs ga tí pu sa

15. A mun ka kör be töl té sé hez elv árt/elõnyt je len tõ
 informatikai rend szer is me ret

16. A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges jo go sít vány
 típusa

17. A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges nem zet biz ton -
sá gi ellen õr zés szint je

18. A mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges va gyon nyi lat -
ko zat

19. Egyéb fel té te lek/elõ nyök a mun ka kör be töl té sé hez
20. A mun ka kör be töl tõ jé tõl elv árt kom pe ten ci ák
(A 3. pont ki töl té se csak a 2. pont ki töl té se ese tén kö te -

le zõ. A 4. pont ki töl té se csak ak kor kö te le zõ, ha a ki ne ve -
zés jo gát a fenn tar tó gya ko rol ja. A 14–20. pont, illetve az
elõnyt je len tõ ka te gó ri ák ki töl té se nem kö te le zõ.)

III. A mun ka kör re ki íran dó pá lyá zat ada tai

1. A pá lyá zat hon la pon  való köz zé té te lé nek kért
 dátuma

2. A pá lyá zó ál tal a pá lyá zat hoz csa to lan dó ira tok, iga -
zo lá sok fel so ro lá sa

3. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
4. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja
5. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te lei
6. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
7. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja, rend je
8. A pá lyá za ti ki írás köz zé té te lé nek he lye, ide je, ha tár -

ide je (a szol gál ta tó köz pont hon lap ján  való köz zé té te len
kí vül)

9. A pá lyá zat elekt ro ni ku san tör té nõ be nyúj tá sa ese tén
az annak fo ga dá sá ra ki je lölt mun ka társ neve, e-ma il címe

10. A pá lyá zat tal kap cso la tos in for má ció adás ra fel jo -
go sí tott sze mély neve, te le fon szá ma

(A 9–10. pont ki töl té se nem kö te le zõ.)

2. számú melléklet
a 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Egyedi azonosító kiadásának igénylésére szolgáló
bejelentõ lap

A mun kál ta tó meg ne ve zé se:

szék he lye:

le ve le zé si címe:

ve ze tõ jé nek neve:

A szol gál ta tó köz pont tal  való
kapcsolattar tásra ki je lölt mun ka társ
neve, te le fon szá ma, e-ma il címe
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A Kormány
389/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia, valamint
a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezõ

átvételérõl és átvételi áráról

A Kormány a vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi
LXXXVI. tör vény 170.  §-a (1) be kez dé sé nek 7., 24.,
26–27. és 29. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az
Al kot mány 35.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ében el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet alkalmazási köre

1.  §

(1) E ren de let al kal ma zá si köre ki ter jed
a) a meg úju ló ener gia for rás ból nyert ener gi á val ter melt 

vil la mos ener gia,
b) a hul la dék ból nyert ener gi á val ter melt vil la mos

ener gia,
c) a kap csol tan ter melt vil la mos ener gia

kö te le zõ át vé te lé nek sza bá lya i ra, az Ér té ke sí tõ ál tal a Be -
fo ga dó nak tör té nõ ér té ke sí tés át vé te li ára i ra, to váb bá ezen
árak al kal ma zá si fel té te le i nek meg ál la pí tá sá ra.

(2) E ren de let al kal ma zá si köre nem ter jed ki a ház tar tá -
si mé re tû kis erõ mû ben ter melt vil la mos ener gi á ra.

(3) Az (1) be kez dés a)–b) pont ja sze rin ti ter me lés bõl
szár ma zó vil la mos ener gia a kö te le zõ át vé te li rend szer ben
ak kor ér té ke sít he tõ, ha

a) az erõ mû nek az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la -
mos ener gia át vé te lé nek sza bá lya i ról és ára i nak meg ál la -
pí tá sá ról  szóló 56/2002. (XII. 29.) GKM ren de let (a továb -
biak ban: 56/2002. GKM ren de let) sze rin ti kö te le zõ át vé -
tel hez való jo go sult sá gát e ren de let ha tály ba lé pé sét meg -
elõ zõ en a Ma gyar Ener gia Hi va tal (a továb biak ban: Hi va -
tal) jog erõs ha tá ro zat ban meg ál la pí tot ta, vagy

b) ki zá ró lag meg úju ló ener gia for rás ból, vagy hul la dék -
ból nyert ener gi á val, vagy mind ket tõ fel hasz ná lá sá val ter -
mel ték, vagy

c) bio massza, bio gáz vagy hul la dék ból nyert ener gia
to váb bá meg úju ló ener gia for rás tól vagy hul la dék tól el té rõ
ener gia for rás ugyan azon tech no ló gi ai (pri mer-ener gia át -
ala kí tá si) fo lya mat ban tör té nõ fel hasz ná lá sa (a továb biak -
ban: ve gyes tü ze lés) tör té nik, ak kor a meg úju ló ener gia -
for rás tól vagy hul la dék tól el té rõ ener gia for rás fel hasz ná -
lá sá nak ará nya sem ha von ta, sem az adott nap tá ri év ben
nem ha lad ja meg az 50%-ot.

(4) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti ter me lés bõl szár -
ma zó vil la mos ener gia a kö te le zõ át vé te li rend szer ben ak -
kor ér té ke sít he tõ, ha

a) a nem en ge dély kö te les kis erõ mû az 56/2002. GKM
ren de let sze rin ti kö te le zõ át vé tel ke re té ben vil la mos ener -
gi át ér té ke sí tett,

b) az en ge dély kö te les erõ mû ter me lõi en ge dé lyét e ren -
de let hatályba lépését meg elõ zõ en ad ták ki, és az át vé te li
kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia át vé te lé nek sza bá -
lya i ról és ára i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 56/2002.
(XII. 29.) GKM ren de let sze rin ti kö te le zõ át vé tel re jo go -
sult volt,

vagy
c) a vil la mos ener gi át ter me lõ erõ mû egy ség 2010. de -

cem ber 31-ig ke res ke del mi üzem be ke rült és
ca) a vil la mos ener gi á val kap csol tan ter melt hõt az Ér -

té ke sí tõ táv hõ szol gál ta tá si en ge dély alap ján, vagy táv hõ -
szol gál ta tó ré szé re (a továb biak ban együtt: táv hõ szol gál -
ta tá si cél ra) ér té ke sí ti, vagy

cb) a vil la mos ener gi á val kap csol tan ter melt hõt az Ér -
té ke sí tõ kü lön ke zelt in téz mény ben hasz no sít ja, vagy
ilyen in téz mény ré szé re ér té ke sí ti, vagy

cc) a vil la mos ener gi át 20 MW-nál ki sebb név le ges tel -
je sí tõ ké pes sé gû erõ mû egy ség ben ter mel ték.

(5) A vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör -
vény (a továb biak ban: VET) 7.  §-ának (2) be kez dé se és a
VET fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott kü lön jog sza bály sze -
rin ti pá lyá zat alap ján lé te sí tett szél erõ mû ben vagy szél -
erõmûparkban ter melt vil la mos ener gia ter me lõ je a pá lyá -
zat ered mé nyé nek meg fe le lõ fel té te lek sze rint (kü lö nö sen: 
idõ tar tam, mennyi ség, át vé te li ár stb.) jo go sult a kö te le zõ
át vé te li rend szer ben tör té nõ ér té ke sí tés re.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) Be fo ga dó: a meg úju ló ener gia for rás ból vagy hul la -

dék ból nyert ener gi á val ter melt vil la mos ener gia, va la mint 
a kap csol tan ter melt vil la mos ener gia el sõd le ges vá sár ló ja, 
aki – a VET 10.  §-ának (4) be kez dés alap ján – egy út tal a
kö te le zõ át vé te li mér leg kör fe le lõ se;

b) át vé te li bá zis ár: az e ren de let 1. és 2. szá mú mel lék -
le té ben meg ál la pí tott, az egyes évek ben al kal ma zan dó kö -
te le zõ át vé te li árak ki szá mí tá sá nak alap já ul szol gá ló ár;

c) el nyúj tott mély völgy idõ szak: a mély völgy idõ szak
kez de tét két órá val meg elõ zõ idõ pont és a mély völgy idõ -
szak záró idõ pont ja kö zöt ti idõ szak;

d) ere det iga zo lás: adott nap tá ri év ben meg úju ló ener -
gia for rás ból vagy hul la dék ból nyert ener gi á val ter melt,
va la mint a kap csol tan ter melt vil la mos ener gia azon
mennyi sé gét (MWh mér ték egy ség ben) iga zo ló bi zo nyít -
vány, amely meg fe lel a kö te le zõ át vé tel e ren de let sze rin ti,
va la mint kap csolt ener gia ter me lés ese tén a nagy ha tás fo kú 
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kap csol tan ter melt vil la mos ener gia és a hasz nos hõ
mennyi sé ge meg ál la pí tá sá nak szá mí tá si mód já ról  szóló
kü lön jog sza bály sze rin ti fel té te le i nek;

e) Ér té ke sí tõ: a kö te le zõ át vé tel alá esõ, meg úju ló ener -
gia for rás ból vagy hul la dék ból nyert ener gi á val ter melt vil -
la mos ener gia, valamint a kap csol tan ter melt vil la mos
ener gia ter me lõ je;

f) éves ter me lé si idõ szak: nap tá ri év (nap tá ri év köz ben
tör té nõ üzem be he lye zés ese tén a ke res ke del mi üzem kez -
de te és az adott nap tá ri év de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak);

g) hul la dék hasz no sí tó erõ mû egy ség: te le pü lé si, kom -
mu ná lis vagy ipar i hul la dé kot vil la mos ener gia-ter me lés re
fel hasz ná ló erõ mû egy ség;

h) ke res ke del mi üzem: az erõ mû egy ség mû kö dé sé nek
az az idõ sza ka, ami kor a pró ba üzem si ke res le zá rá sa után
ér té ke sí tés re ter mel vil la mos ener gi át;

i) ki adott hõ: a VET 3.  §-ának 23. pont ja sze rin ti hasz -
nos hõ;

j) ki adott vil la mos ener gia: a ter melt vil la mos ener gi á -
nak az erõ mû egy ség tech no ló gi ai célú fo gyasz tá sá val,
azaz az ener gia át ala kí tá si fo lya mat fenn tar tá sá hoz szük sé -
ges fo gyasz tás sal csök ken tett rész e;

k) kü lön ke zelt in téz mény: köz pon ti költ ség ve té si
szerv, he lyi ön kor mány zat, he lyi ön kor mány zat költ ség ve -
té si in téz mé nye, valamint nor ma tív ál lam i tá mo ga tás ban
ré sze sü lõ, köz fel ada tot el lá tó, nem nye re ség- és va gyon -
szer zé si célt szol gá ló egyéb in téz mény;

l) mély völgy idõ szak: az e ren de let 3. szá mú mel lék le -
té ben meg ha tá ro zott zó na idõ szak;

m) Mi nõ sí tett Ér té ke sí tõ: a 3 MW-ot meg ha la dó te lep -
he lyi név le ges vil la mos tel je sí tõ ké pes sé gû erõ mû egy ség -
gel ren del ke zõ Ér té ke sí tõ (az adott te lep hely vo nat ko zá sá -
ban), aki az át vi te li rend szer irá nyí tó val el nyúj tott mély -
völgy idõ szak ra vo nat ko zó – az át vi te li rend szer irá nyí tó
üz let sza bály za tá nak meg fe le lõ – szer zõ dést köt;

n) ön fo gyasz tás: az erõ mû egy ség te lep he lyé nek tel jes
vil la mos ener gia-fo gyasz tá sa, be le ért ve az erõ mû egy ség
vil la mos ener gia- és hõ ener gia-ter me lé sé nek, a ter me lõ -
esz kö zök üze mé nek és üze mel te té sé nek fenn tar tá sá ra a sa -
ját ter me lés bõl vagy a há ló zat ból fel hasz nált vil la mos
ener gi át, valamint az erõ mû egy sé get tu laj don ló gaz da sá gi
tár sa ság nak és az erõ mû egy ség üze mel te tõ jé nek a te lep he -
lyen tör té nõ min den egyéb célú vil la mos ener gia-fo gyasz -
tá sát is (ha az erõ mû egy ség ben ter melt vil la mos ener gi át
csak rész ben ér té ke sí tik a kö te le zõ át vé te li rend szer ben,
ak kor az ön fo gyasz tást az ér té ke sí tett mennyi sé gek ará -
nyá ban, ha a te lep he lyen több erõ mû egy ség üze mel, ak kor
az ön fo gyasz tást az erõ mû egy sé gek tény le ges tech no ló gi -
ai célú fel hasz ná lá sát is figye lembe véve kell meg osz ta ni,
és a te lep hely tel jes vil la mos ener gia-fo gyasz tá sá ban nem
kell figye lembe ven ni a kap csol tan ter melt hõ fel hasz ná -
lók hoz tör té nõ el szál lí tá sá ra jutó vil la mos ener gia-fo -
gyasz tást);

o) sza bá lyo zá si pót díj: a me net rend tõl való el té rés ese -
tén az Ér té ke sí tõ ál tal a Be fo ga dó szá má ra fi ze ten dõ díj;

p) tárgy év: a kö te le zõ át vé te li rend szer ben tör té nõ ér té -
ke sí tés árai ér vé nyes sé gé nek éves idõ sza ka min den év ja -
nu ár 1-jé tõl de cem ber 31-ig.

q) te lep hely: a vil la mos ener gia-ter me lé si te vé keny ség
gya kor lá sá nak a cég tár sa sá gi szer zõ dé sé ben, ala pí tó ok -
ira tá ban, vagy alap sza bá lyá ban to váb bá ter me lõi en ge dé -
lyé ben fog lalt tar tós, ön ál ló sult üz le ti (üze mi) le te le pe dés -
sel járó he lye.

(2) Az (1) be kez dés ben meg nem ha tá ro zott fo gal ma kat
a VET, a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -
vény, va la mint a fel ha tal ma zá suk alap ján ki adott jog sza -
bá lyok ren del ke zé sei sze rint kell ér tel mez ni.

A villamos energia kötelezõ átvételének általános
szabályai

3.  §

(1) A kö te le zõ át vé te li rend szer ben az Ér té ke sí tõ jo go -
sult a Hi va tal 6.  § sze rin ti ha tá ro za tá ban fog lal tak nak meg -
fe le lõ mennyi sé gû vil la mos ener gi át a Be fo ga dó nak át ad -
ni, a Be fo ga dó kö te les azt be fo gad ni és az Ér té ke sí tõ vel a
vil la mos ener gia el len ér té két a kü lön jog sza bály ban fog -
lal tak nak meg fele lõen el szá mol ni.

(2) A kö te le zõ át vé tel ke re té ben al kal ma zan dó árak szá -
mí tá sá nak alap ját ké pe zõ bá zis ára kat az 1. és 2. szá mú
mel lék let, az árak al kal ma zá sá nál figye lembe ve en dõ zó -
na idõ ket a 3. szá mú, az ár al kal ma zá si fel té te le ket a 4. szá -
mú mel lék let tar tal maz za.

(3) Az 1. és 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott bá zis -
árak alap ján a Ma gyar Ener gia Hi va tal (a továb biak ban:
Hi va tal) a tárgy évet meg elõ zõ en min den év ben el vég zi az
5. és 6. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott szá mí tást, és a
hon lap ján a tárgy évet meg elõ zõ év de cem ber 23-áig köz -
zé te szi a tárgy év re vo nat ko zó an al kal ma zan dó kö te le zõ
át vé te li ára kat.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en a
kap csol tan ter melt vil la mos ener gia kö te le zõ át vé te li árai
vo nat ko zá sá ban a Hi va tal a 6. szá mú mel lék let 1. pont já -
ban fog lalt szá mí tást a föld gáz köz üze mi ha tó sá gi árá nak
vál to zá sa ese tén is el vég zi, és köz zé te szi a tárgy éven be lül
ezen szá mí tás nak meg fele lõen mó do sult kö te le zõ át vé te li
ára kat.

(5) Az árak az ál ta lá nos for gal mi adó össze gét nem tar -
tal maz zák.

(6) A Mi nõ sí tett Ér té ke sí tõ ál tal el nyúj tott mély völgy
idõ szak ban ér té ke sí tett vil la mos ener gia ára meg egye zik:

a) az erõ mû egy ség név le ges vil la mos tel je sí tõ ké pes sé -
gé vel két órá ra szá mí tott mennyi sé gig a völgy idõ szak ra
meg ál la pí tott ár ral,

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott mennyi ség fe let ti rész -
re vo nat ko zó an a mély völgy idõ szak ra meg ál la pí tott ár ral.
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(7) A (6) be kez dés sze rin ti szá mí tást nap tá ri na pon ként
kell el vé gez ni.

(8) Az e ren de let sze rin ti kö te le zõ át vé te li árak a csat la -
ko zá si pon ton a Be fo ga dó ál tal át vett, a (9)–(11) be kez dé -
sek sze rint meg ha tá ro zott mennyi sé gû vil la mos ener gi á ra
vo nat koz nak.

(9) Ve gyes tü ze lés ese tén az e ren de let sze rint figye -
lembe ve en dõ vil la mos ener gia-mennyi sé get ará nyo san, az 
adott hó nap ban be vitt tü ze lõ anyag-mennyi ség (fel hasz nált 
tü ze lõ hõ) ener gia for rá sok sze rin ti össze té te le alap ján
meg bont va, kap csolt hõ ter me lés ese tén a hõ ter me lés re is
azo nos ener gia for rás-struk tú rát figye lembe véve kell ki -
szá mí ta ni. Az adott hó nap ra ki szá mí tott ener gia for rás-ará -
nyo kat min den zó na idõ re azo no san kell al kal maz ni. A szá -
mí tást ha von ta az Ér té ke sí tõ nek kell el vé gez nie, és hi telt
ér dem lõ do ku men tu mok kal alá tá masz ta nia.

(10) Az e ren de let sze rint el szá mol ha tó (el szá mo lá si)
vil la mos ener gia-mennyi ség a vil la mos ener gia-el lá tá si
sza bály za tok ban meg ha tá ro zott mó don ki ala kí tott el szá -
mo lá si mé rõ he lyen mért vil la mos ener gia mennyi sé ge
alap ján, az el szá mo lá si pon ti azo no sí tó jel hez tar to zó kép -
let sze rint meg ha tá ro zott mennyi sé get figye lembe véve
ke rül meg ha tá ro zás ra, de nem ha lad hat ja meg a ter melt
vil la mos ener gi á nak az ön fo gyasz tás sal csök ken tett mér -
té két.

(11) Ha az el szá mo lá si mé rés nem a csat la ko zá si pon ton 
tör té nik, a vil la mos ener gia mért mennyi sé gét a mé ré si és a 
csat la ko zá si pont kö zöt ti sza kasz ha tá sos vesz te sé gé vel
kor ri gál ni kell. E kor rek ci ót az el szá mo lá si pon ti kép let -
nek is tar tal maz nia kell.

(12) A há ló zat ra csat la ko zás so rán a biz ton sá gi, mû sza -
ki és gaz da sá gi szem pon tok össz hang ja ér de ké ben az át vi -
te li rend szer irá nyí tó, az el osz tó há ló za ti en ge dé lyes, a Be -
fo ga dó és az erõ mû egy ség üze mel te tõ je a csat la ko zá si és
az el szá mo lá si pont ki je lö lé sé ben kö te les együtt mû köd ni
és az el szá mo lá si pont hoz tar to zó kép le tet meg ha tá roz ni.

(13) E ren de let szem pont já ból az erõ mû egy ség név le -
ges tel je sí tõ ké pes sé gé nek nagy sá gát több egy más sal bár -
mi lyen mó don mû sza ki lag össze kap csolt (ki vé ve a vil la -
mos ener gia há ló zat ra adá sá ra szol gá ló ve ze té ke ket és
egyéb vil la mos be ren de zé se ket) fõ be ren de zés ese tén azok
együt tes tel je sí tõ ké pes sé ge alap ján kell meg ál la pí ta ni.

(14) Az e ren de let alap ján át vett vil la mos ener gia
mennyi sé gé rõl, ára i ról és egyéb jel lem zõ i rõl a Be fo ga dó a
8. szá mú, az Ér té ke sí tõ a 9. szá mú mel lék let ben meg ha tá -
ro zott tar tal mú ada to kat kö te les ha von ta, a tárgy hó na pot
kö ve tõ nap tá ri hó nap 15-ig meg kül de ni a Hi va tal szá má ra
a Hi va tal hon lap ján köz zé tett ûr lap ki töl té se út ján. Az
adat szol gál ta tás el mu lasz tá sa ese tén a Hi va tal a VET
96.  §-a sze rint jár el.

(15) Ha a kö te le zõ át vé te li rend szer ben ér té ke sít he tõ
vil la mos ener gia a VET 5.  §-ának meg fele lõen az át vi te li
rend szer irá nyí tó ál tal a rend szer szin tû szol gál ta tá sok biz -

to sí tá sá hoz igé nyelt vil la mos ener gia-ter me lés so rán az át -
vi te li rend szer irá nyí tó ré szé re ke rül ér té ke sí tés re, ak kor a
fe lek kö zöt ti szer zõ dés meg kö té se so rán a VET 5.  § (3) be -
kez dés sze rin ti költ sé gek szá mí tá sá nak ke re té ben a vil la -
mos ener gia ára ként az e ren de let sze rin ti át vé te li ára kat
kell figye lembe ven ni.

(16) Az át vi te li rend szer irá nyí tó ál tal a (15) be kez dés -
ben hi vat ko zott ren del ke zé sek sze rint igé nyelt vil la mos -
ener gia-ter me lés sel össze füg gõ költ sé ge ket a kö te le zõ át -
vé te lû vil la mos ener gia kü lön jog sza bály ban sza bá lyo zott
át vé te le és ke res ke dõk re való szét osz tá sa rend sze rén kí -
vül, az át vi te li rend szer irá nyí tó nak a vil la mos ener -
gia-rend szer sza bá lyo zá sá val össze füg gõ költ sé gei kö zött
kell el szá mol ni.

(17) A (15) be kez dés ben hi vat ko zott vil la mos ener gia-
(és hõ-) ter me lés re vo nat ko zó ada to kat az erõ mû egy ség
kö te les el len õriz he tõ mó don ki mu tat ni és nyil ván tar ta ni,
to váb bá ellen õr zés cél já ból a Hi va tal ren del ke zé sé re bo -
csá ta ni.

II. Fejezet

A VILAMOS ENERGIA KÖTELEZÕ ÁTVÉTELÉNEK
EGYES ESETEI

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia átvétele

4.  §

(1) A meg úju ló ener gia for rás ból nyert ener gi á val ter -
melt vil la mos ener gia kö te le zõ át vé te li árai az e ren de let
1. szá mú mel lék le té nek 1. pont já ban meg ha tá ro zott bá zis -
ára kon ala pul nak, ha a kö te le zõ át vé tel alá esõ vil la mos
ener gia mennyi sé gé re vagy a kö te le zõ át vé tel idõ tar ta má ra 
vo nat ko zó an a Hi va tal e ren de let hatályba lépését meg elõ -
zõ en ha tá ro za tot ho zott (az 5 MW-nál na gyobb víz erõ mû -
vek ki vé te lé vel) vagy a ter me lõ a ha tá ro zat ra vo nat ko zó
hi ány ta lan ké rel mét e ren de let ha tály ba lé pé sét megelõ -
zõen be nyúj tot ta.

(2) A meg úju ló ener gia for rás ból nyert ener gi á val ter -
melt vil la mos ener gia kö te le zõ át vé te li árai – az (1) be kez -
dés sze rin ti el té rés sel – az e ren de let 1. szá mú mel lék le té -
nek 2. pont já ban meg ha tá ro zott bá zis ára kon ala pul nak, ha

a) a Hi va tal nak a kö te le zõ át vé tel mennyi sé gé re és idõ -
tar ta má ra vo nat ko zó ha tá ro za ta e ren de let ha tály ba lé pé sét
köve tõen ke rült ki adás ra, és

b) az erõ mû egy ség 20 MW-nál, vagy víz erõ mû ese tén
5 MW-nál nem na gyobb név le ges tel je sí tõ ké pes sé gû.

(3) A meg úju ló ener gia for rás ból nyert ener gi á val ter -
melt vil la mos ener gia kö te le zõ át vé te li árai – az (1) be kez -
dés sze rin ti el té rés sel – az e ren de let 1. szá mú mel lék le té -
nek 3. pont já ban meg ha tá ro zott bá zis ára kon ala pul nak, ha
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a) a Hi va tal nak a kö te le zõ át vé tel mennyi sé gé re és idõ -
tar ta má ra vo nat ko zó ha tá ro za ta e ren de let ha tály ba lé pé sét
köve tõen ke rült ki adás ra, és

b) az erõ mû egy ség név le ges tel je sí tõ ké pes sé ge
20 MW-nál na gyobb, de nem ha lad ja meg az 50 MW-ot.

(4) A meg úju ló ener gia for rás ból nyert ener gi á val ter -
melt vil la mos ener gia kö te le zõ át vé te li árai – az (1) be kez -
dés sze rin ti el té rés sel – az e ren de let 1. szá mú mel lék le té -
nek 4. pont já ban meg ha tá ro zott bá zis ára kon ala pul nak, ha
a vil la mos ener gia ter me lé se 50 MW-nál na gyobb név le -
ges tel je sí tõ ké pes sé gû erõ mû egy ség ben, vagy 5 MW-nál
na gyobb név le ges tel je sí tõ ké pes sé gû víz erõ mû ben tör -
ténik).

(5) A hul la dék ból nyert ener gi á val ter melt vil la mos
ener gia kö te le zõ át vé te li árai az e ren de let 1. szá mú mel -
lék le té nek 5. pont já ban meg ha tá ro zott bá zis ára kon ala pul -
nak, ha a hul la dék hasz no sí tó erõ mû egy ség nem ren del ke -
zik a kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter -
mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény 7.  §-a sze rin ti hul la dék hasz no sí tá si szol gál -
ta tás ra vo nat ko zó meg ren de lés sel, és

a) a Hi va tal nak a kö te le zõ át vé tel mennyi sé gé re és idõ -
tar ta má ra vo nat ko zó ha tá ro za ta e ren de let hatályba lépését
meg elõ zõ en ke rült ki adás ra, to váb bá a bel föl dön ke let ke -
zett és be gyûj tött, ve szé lyes nek nem mi nõ sü lõ hul la dék

aa) meg fe lel a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott hul -
la dék gyûj té si és hul la dék vá lo ga tá si fel té te lek nek,

ab) nem tar to zik az Euró pai Hul la dék Ka ta ló gus
(EWC) 05–15 fõ cso port ja i nak va la me lyi ké be.

b) a Hi va tal nak a kö te le zõ át vé tel mennyi sé gé re és idõ -
tar ta má ra vo nat ko zó ha tá ro za ta e ren de let hatályba lépését
köve tõen ke rült ki adás ra, to váb bá a bel föl dön ke let ke zett
és be gyûj tött, ve szé lyes nek nem mi nõ sü lõ hul la dék

ba) meg fe lel a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott hul -
la dék gyûj té si és hul la dék vá lo ga tá si fel té te lek nek, és

bb) nem tar to zik az Euró pai Hul la dék Ka ta ló gus
(EWC) 05–15 fõ cso port ja i nak va la me lyi ké be, to váb bá

bc) a hul la dék hasz no sí tó erõ mû egy ség ren del ke zik az
ille té kes kör nye zet vé del mi ha tó ság ál tal ki ál lí tott nyi lat -
ko zat tal ar ról, hogy a hul la dék tü ze lõ anyag ként tör té nõ
fel hasz ná lás tól el té rõ egyéb mó don to vább már nem hasz -
no sít ha tó.

(6) A hasz nált be ren de zést is ma gá ban fog la ló erõ mû -
egy ség ben ter melt vil la mos ener gia kö te le zõ át vé te li árai
– az (1) be kez dés sze rin ti el té rés sel – ez e ren de let 1. szá -
mú mel lék le té nek 4. pont já ban meg ha tá ro zott bá zis ára kon 
ala pul nak, ha a be ren de zés re vo nat ko zó en ge dély e ren de -
let hatályba lépése után ke rült ki adás ra.

(7) Ve gyes tü ze lés ese tén a meg úju ló ener gia for rás tól
vagy hul la dék tól el té rõ ener gia for rás ra szá mí tott vil la -
mos ener gia-mennyi ség is a kö te le zõ át vé tel alá tar to zik
– az 1. szá mú mel lék let 3. pont ja sze rin ti áron – az adott
hó nap ban, ha a nem meg úju ló ener gia for rás fel hasz ná lás
ará nya sem az adott hó nap ban, sem az adott év ben nem ha -
lad ja meg a 10%-ot.

(8) Ha az erõ mû egy ség vil la mos ener gia-ter me lé se
ugyan azon tech no ló gi ai (pri mer-ener gia át ala kí tá si) fo lya -
mat ban rész ben meg úju ló ener gia for rás sal, rész ben hul la -
dék ból nyert ener gi á val tör té nik, ak kor a kö te le zõ át vé tel
e § sze rin ti egyes ese te i nek meg fele lõen figye lembe ve en -
dõ vil la mos ener gia-mennyi sé get ará nyo san, az adott hó -
nap ban fel hasz nált tü ze lõ hõ ener gia for rá sok sze rin ti
össze té te le alap ján meg bont va, hõ ter me lés ese tén a hõ ter -
me lés re is azo nos ener gia for rás-struk tú rát figye lembe
véve kell ki szá mí ta ni. Az adott hó nap ra ki szá mí tott tü ze -
lõ hõ-ará nyo kat min den zó na idõ re azo no san kell al kal maz -
ni. A szá mí tást ha von ta az Ér té ke sí tõ nek kell el vé gez nie,
és hi telt ér dem lõ do ku men tu mok kal alá tá masz ta nia.

A kapcsoltan termelt villamos energia átvétele

5.  §

(1) Az Ér té ke sí tõ ál tal a Be fo ga dó nak ér té ke sí tett vil la -
mos ener gia kö te le zõ át vé te li árai az e ren de let 2. szá mú
mel lék le té nek 1. pont já ban meg ha tá ro zott bá zis ára kon
ala pul nak, ha a nem en ge dély kö te les kis erõ mû az 56/2002. 
GKM ren de let sze rin ti kö te le zõ át vé tel ke re té ben vil la mos 
ener gi át ér té ke sí tett, vagy az erõ mû ter me lõi en ge dé lyé -
nek ki adá sá ra e ren de let hatályba lépése elõtt ke rült sor, és
ezen idõ pont elõtt a be ru há zás is meg kez dõ dött, és meg fe -
lel a kö vet ke zõ fel té te lek nek:

a)
1. a kap csol tan ter melt hasz nos hõ ér té ke sí té se táv hõ -

szol gál ta tá si cél ra tör té nik, és
2. az erõ mû egy ség név le ges vil la mos tel je sí tõ ké pes sé -

ge 50 MW-nál nem na gyobb,
vagy
b)
1. a kap csol tan ter melt hasz nos hõ ér té ke sí té se nem

táv hõ szol gál ta tá si cél ra tör té nik, és
2. az erõ mû egy ség név le ges vil la mos tel je sí tõ ké pes sé -

ge 6 MW-nál nem na gyobb.

(2) Az Ér té ke sí tõ ál tal a Be fo ga dó nak ér té ke sí tett vil la -
mos ener gia kö te le zõ át vé te li árai az e ren de let 2. szá mú
mel lék le té nek 2. pont já ban meg ha tá ro zott bá zis ára kon
ala pulnak, ha az erõ mû kö te le zõ át vé te li rend szer ben tör -
té nõ ér té ke sí tés re vo nat ko zó jo go sult sá gá nak meg ál la pí tá -
sá ra e ren de let hatályba lépését köve tõen ke rült sor, vagy
az e ren de let hatályba lépését meg elõ zõ en ki adott en ge dé -
lyen ala pu ló be ru há zás e ren de let hatályba lépését köve -
tõen kez dõ dött meg, és meg fe lel a kö vet ke zõ fel té te lek -
nek:

a)
1. a kap csol tan ter melt hasz nos hõ ér té ke sí té se táv hõ -

szol gál ta tá si cél ra tör té nik, és
2. az erõ mû egy ség név le ges vil la mos tel je sí tõ ké pes sé -

ge 50 MW-nál nem na gyobb,
vagy
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b)
1. a kap csol tan ter melt hasz nos hõ ér té ke sí té se nem

táv hõ szol gál ta tá si cél ra, de kü lön ke zelt in téz mény el lá tá -
sá nak cél já ra tör té nik, és

2. az erõ mû egy ség név le ges vil la mos tel je sí tõ ké pes sé -
ge 6 MW-nál nem na gyobb.

(3) Az Ér té ke sí tõ ál tal a Be fo ga dó nak ér té ke sí tett vil la -
mos ener gia kö te le zõ át vé te li árai az e ren de let 2. szá mú
mel lék le té nek 3. pont já ban meg ha tá ro zott bá zis ára kon
ala pul nak, ha az meg fe lel a kö vet ke zõ fel té te lek nek:

a)
1. a kap csol tan ter melt hasz nos hõ ér té ke sí té se táv hõ -

szol gál ta tá si cél ra, vagy kü lön ke zelt in téz mény el lá tá sá -
nak cél já ra tör té nik, és

2. az erõ mû egy ség név le ges vil la mos tel je sí tõ ké pes sé -
ge 50 és 100 MW közé esik,

vagy
b)
1. a kap csol tan ter melt hasz nos hõ ér té ke sí té se nem

táv hõ szol gál ta tá si cél ra, és nem kü lön ke zelt in téz mény el -
lá tá sá nak cél já ra tör té nik, és

2. az erõ mû egy ség név le ges vil la mos tel je sí tõ ké pes sé -
ge 20 MW-nál nem na gyobb.

(4) Az Ér té ke sí tõ ál tal a Be fo ga dó nak a köz pon ti fû tés -
rõl és me leg víz szol gál ta tás ról  szóló kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott fû té si idény ben ér té ke sí tett vil la mos ener -
gia kö te le zõ át vé te li árai az e ren de let 2. szá mú mel lék le té -
nek 4. pont já ban meg ha tá ro zott bá zis ára kon ala pul nak, ha
az erõ mû e ren de let hatályba lépése elõtt ke res ke del mi
üzem be ke rült, és meg fe lel a kö vet ke zõ fel té te lek nek:

a) a kap csol tan ter melt hasz nos hõ ér té ke sí té se táv hõ -
szol gál ta tá si cél ra, vagy kü lön ke zelt in téz mény el lá tá sá -
nak cél já ra tör té nik, és

b) az erõ mû egy ség név le ges vil la mos tel je sí tõ ké pes sé -
ge 50 és 140 MW közé esik.

(5) Az Ér té ke sí tõ ál tal a (4) be kez dés sze rint ér té ke sít -
he tõ vil la mos ener gia mennyi sé ge a 100 MW vagy an nál
na gyobb név le ges vil la mos tel je sí tõ ké pes sé gû erõ mû egy -
ség ese té ben nem ha lad hat ja meg a táv hõ szol gál ta tá si cél -
ra, vagy kü lön ke zelt in téz mény cél já ra ér té ke sí tett hasz -
nos hõ és a szig ma ener gia gaz dál ko dá si szám szor za ta
alap ján szá mí tott vil la mos ener gia-mennyi sé get. E be kez -
dés al kal ma zá sá ban a szig ma ér té ke 0,38.

(6) A hasz nált be ren de zést is ma gá ban fog la ló erõ mû -
egy ség ben ter melt vil la mos ener gia kö te le zõ át vé te li árai
ez e ren de let 2. szá mú mel lék le té nek 3. pont já ban meg ha -
tá ro zott bá zis ára kon ala pul nak, ha a be ren de zés re vo nat -
ko zó en ge dély e ren de let hatályba lépése után ke rült ki -
adás ra.

(7) Ha a vil la mos ener gia-ter me lés csak rész ben tar to zik
az (1)–(4) be kez dé sek, vagy azok egy al pont ja alá, ak kor a
figye lembe ve en dõ vil la mos ener gia-mennyi sé ge ket a hõ -
ér té ke sí tés nek meg fe le lõ ará nyok alap ján kell ki szá mí ta ni. 
Ha a vil la mos ener gi á val kap csol tan ter melt hõt csak rész -

ben ér té ke sí tik táv hõ szol gál ta tá si cél ra vagy kü lön ke zelt
in téz mény ré szé re, ak kor az el szá mol ha tó vil la mos ener -
gia mennyi sé gét úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a ki adott vil -
la mos ener gia mennyi sé gét meg kell szo roz ni a táv hõ szol -
gál ta tá si cél ra vagy kü lön ke zelt in téz mény ré szé re ér té ke -
sí tett hõ nek az összes ki adott hõ ener gi án be lü li ará nyá val.

(8) A kö te le zõ át vé te li rend szer ben a (4) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel té te lek sze rin ti részt vevõ Ér té ke sí tõ nem 
jo go sult a fû té si idé nyen kí vü li idõ szak ban a (3) be kez dés
sze rin ti ér té ke sí tés re.

III. Fejezet

A KÖTELEZÕ ÁTVÉTELI ELJÁRÁS

A kötelezõ átvételi jogosultság megállapítására
vonatkozó eljárás

6.  §

(1) Ha az Ér té ke sí tõ e ren de let sze rint kí ván ja a meg úju -
ló ener gia for rás ból vagy hul la dék ból nyert ener gi á val ter -
melt vil la mos ener gi át, a kap csol tan ter melt vil la mos ener -
gi át vagy annak egy ré szét ér té ke sí te ni, ak kor – a VET
11.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján – a kö te le zõ
át vé tel idõ tar ta má nak és az át vé tel alá esõ vil la mos ener gia 
mennyi sé gé nek meg ál la pí tá sa cél já ból ké rel met (a továb -
biak ban: ké re lem) kell be nyúj ta nia a Hi va tal hoz.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem leg ko ráb ban a kis -
erõ mû vi össze vont en ge dély re vo nat ko zó ké re lem mel,
illetve az 50 MW vagy azt meg ha la dó tel je sí tõ ké pes sé gû
erõ mû mû kö dé si en ge dé lyé re vo nat ko zó ké re lem mel egy -
ide jû leg nyújt ha tó be.

(3) Az Ér té ke sí tõ a ké rel mé hez csa tol ni kö te les azo kat a
hi telt ér dem lõ do ku men tu mo kat, ame lyek iga zol ják, hogy
mi lyen faj tá jú és össze gû más tá mo ga tást (pl. be ru há zá si
tá mo ga tás, adó men tes ség vagy -ked vez mény, egyéb köz -
vet len ár tá mo ga tás, vagy ked vez mé nyes csat la ko zá si díj
stb.) vett, vesz vagy ter vez igény be ven ni.

(4) A (3) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en a ké re -
lem hez a kö vet ke zõ ket kell mel lé kel ni:

a) meg úju ló ener gia for rás ból vagy hul la dék ból nyert
ener gi á val ter melt vil la mos ener gia ese tén az erõ mû egy -
ség 15 éves, kap csol tan ter melt vil la mos ener gia ese tén az
erõ mû egy ség 10 éves idõ tar tam ra vo nat ko zó, füg get len
szak ta nács adó ál tal el len õr zött, hi tel fel vé tel ese tén hi tel in -
té zet ál tal el fo ga dott üz le ti ter vét (éven kén ti bon tás ban),
amely tar tal maz za a kö te le zõ át vé tel ke re té ben ér té ke sí -
ten dõ vil la mos ener gia éves mennyi sé ge it is;

b) a fõ be ren de zé sek gyár tá si do ku men tá ci ó já nak azon
ré szét, ame lyen fel van tün tet ve a fõ be ren de zé sek gyár tá si
éve, a ko ráb bi fel újí tás(ok) té nye és ide je, to váb bá meg -
úju ló ener gia for rás ból vagy hul la dék ból nyert ener gi á val
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ter melt vil la mos ener gia ese tén azon ré sze ket, ame lyek bõl
az erõ mû egy ség név le ges ha tás fo ka meg ál la pít ha tó;

c) az Ér té ke sí tõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy az át vé tel re
fel aján lott vil la mos ener gia ter me lé se so rán ele get tesz az
ere det iga zo lás meg szer zé sé re vo nat ko zó kö te le zett sé gé -
nek;

d) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott igazgatási-
 szolgáltatási díj Hi va tal ré szé re tör té nõ be fi ze té sé nek
pénz in té ze ti iga zo lá sát.

(5) A (4) be kez dés a) pont ja sze rin ti üz le ti ter vet elekt -
ro ni ku san szer keszt he tõ for má ban, Ex cel for má tum ban
kell be kül de ni, oly mó don, hogy a cel lák kö zöt ti össze füg -
gé sek, kép le tek lát ha tó ak le gye nek.

(6) A Hi va tal
a) a kö te le zõ át vé tel idõ tar ta mát az (7)–(8) be kez dé sek

sze rint meg ál la pí tott meg té rü lé si idõ alap ján,
b) a kö te le zõ át vé tel éves mennyi sé gét az erõ mû egy ség 

tel je sí tõ ké pes sé ge, a ki hasz ná lá si óra szám és az ön -
fogyasztás figye lembe véte lével
ha tá ro zat ban ál la pít ja meg.

(7) A Hi va tal ener gia for rá son ként, és ter me lé si el já rá -
son ként szá mít ja ki a meg té rü lé si idõt az éssze rû te lep -
hely vá lasz tás, a leg ki sebb költ ség elve és a leg jobb el ér he -
tõ tech no ló gia alap ján meg va ló sí tott és mû köd te tett be ru -
há zá sok (ha zai és nem zet kö zi) ada ta i nak, va la mint az e
ren de let sze rin ti árak figye lembe véte lével. A Hi va tal a
meg té rü lés szá mí tás mód szer ta ni ke re te it és ered mé nye it a 
hon lap ján te szi köz zé.

(8) Amennyi ben egy adott be ru há zás a VET 11.  §-ának
(5) be kez dé se sze rin ti egyéb tá mo ga tás ban is ré sze sül, ak -
kor a Hi va tal az adott be ru há zás ese té ben az (7) be kez dés
alap ján meg ha tá ro zott hoz ké pest, a tá mo ga tás nak a be ru -
há zás össze gé hez vi szo nyí tott ará nya alap ján mó do sí tott
meg té rü lé si idõt ha tá roz meg. Ha egy be ru há zás több éven
ke resz tül kap tá mo ga tást, ak kor a Hi va tal a tá mo ga tá sok
je len ér té két ve szi figye lembe.

(9) A Be fo ga dó a Hi va tal ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott
idõ tar tam és kö te le zõ át vé tel re ke rü lõ éves vil la mos ener -
gia mennyi ség szor za ta ként szá mí tott összes kö te le zõ át -
vé tel re ke rü lõ vil la mos ener gia (a továb biak ban: összes át -
ve en dõ ener gia) mennyi sé get fo lya ma to san – éves
mennyi ség sze rin ti meg sza kí tás al kal ma zá sa nél kül – ve -
szi át. A kö te le zõ át vé te li jo go sult ság a kö te le zõ át vé tel re
meg ha tá ro zott idõ tar tam le tel té vel, vagy az összes át ve en -
dõ ener gia mennyi ség ér té ke sí té sé vel egy aránt meg szû nik.

(10) A bio masszá ból vagy bio gáz ból vil la mos ener gi át
ter me lõ Ér té ke sí tõ a Hi va tal ha tá ro za ta alap ján a kö te le zõ
át vé tel ke re té ben tör té nõ ér té ke sí tést ak kor kezd he ti meg,
ha a Hi va tal és a Be fo ga dó felé hi telt ér dem lõ en bi zo nyít -
ja, hogy az erõ mû egy ség ha tás fo ka meg ha lad ja a 7. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott ér té ke ket.

(11) Az az Ér té ke sí tõ, aki a 4.  § alap ján vil la mos ener gi -
át ér té ke sít, ugyan azon erõ mû egy ség vo nat ko zá sá ban nem 
ér té ke sít het vil la mos ener gi át az 5.  § sze rint.

A kötelezõ átvételi jogosultság gyakorlásának szabályai

7.  §

(1) Az Ér té ke sí tõ az e ren de let fel té te le i nek meg fe le lõ
vil la mos ener gi át a kö te le zõ át vé tel ke re té ben a Hi va tal
ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott kö te le zõ át vé te li idõ tar tam
alatt, a Hi va tal ál tal meg ha tá ro zott éves mennyi sé gek,
vagy az elõb bi ek szor za ta ként meg ha tá ro zott összes át ve -
en dõ ener gia ere jé ig ér té ke sít he ti az e ren de let sze rin ti át -
vé te li áron. A kö te le zõ át vé te li rend szer ben ér té ke sí tett
vil la mos ener gia mennyi sé ge nem ha lad hat ja meg a 8.  §
sze rin ti ere det iga zo lás ban meg ha tá ro zott vil la mos ener gia- 
 mennyiséget.

(2) Ha a vil la mos ener gia ter me lés bio massza fel hasz ná -
lá sá val tör té nik az Ér té ke sí tõ nek az er dõ rõl  szóló kü lön
tör vény ren del ke zé se i nek meg fele lõen iga zol nia kell – az
Euró pai Kö zös ség te rü le tén ke let ke zett, er dõ gaz dál ko dás -
ból szár ma zó bio massza ese tén az er dé sze ti ha tó ság, har -
ma dik or szág ban ke let ke zett er dõ gaz dál ko dás ból szár ma -
zó bio massza ese tén a Fo rest Ste wards hip Co un cil (FSC)
ta nú sít vá nyá val (Fo rest Ma na ge ment Cer ti fi ca te) – hogy a
bio massza fenn tart ha tó er dõ gaz dál ko dás ból szár ma zik, és
nem tar to zik a VET 10.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja alá.

(3) Ha a vil la mos ener gia ter me lés bio massza fel hasz ná -
lá sá val tör té nik az Ér té ke sí tõ nek nyi lat koz nia kell, hogy a
tü ze lõ anyag ként fel hasz nált bio massza em ber i élel me zés
cél já ra nem al kal mas. Az élel mi szer-biz ton sá gi szerv a
bio masszá nak az Ér té ke sí tõ nyi lat ko za tá nak meg fe le lõ
mi nõ sé gét szú ró pró ba-sze rû en ellen õr zi.

(4) Az en ge dé lyes Ér té ke sí tõ kö te les a Be fo ga dó ré szé re 
a kü lön jog sza bály ban és a mér leg kö ri szer zõ dé sé ben fog -
lal tak sze rint ha von ta me net ren det adni. A me net rend tõl
való +/–5%-nál na gyobb mér té kû, szél erõ mû ese té ben
+/–30%-nál na gyobb mér té kû el té rés ese tén az Ér té ke sí tõ
– a (6) be kez dés sze rin ti el té rés sel – kö te les a Be fo ga dó
szá má ra sza bá lyo zá si pót dí jat fi zet ni. A sza bá lyo zá si pót -
díj mér té ke 5 Ft a me net rend tõl való el té rés min den
kWh-já ra. Amennyi ben az Ér té ke sí tõ a havi me net ren det
nem, nem meg fele lõen vagy ké se del me sen adja meg, a Be -
fo ga dó ré szé re be nyúj tott szám lá ja sze rin ti vil la mos ener -
gia min den kWh-ja után 7 Ft sza bá lyo zá si pót dí jat kö te les
fi zet ni.

(5) A Be fo ga dó +/–4%-os mér té kû, szél erõ mû ese tén
+/–25%-os mér té kû me net rend tõl való el té rés ese tén fel -
hív ja az Ér té ke sí tõ fi gyel mét, a (4) be kez dés sze rin ti me -
net rend-el té rés ese tén ke let ke zõ sza bá lyo zá si pót díj fi ze -
té si kö te le zett ség re.

(6) Az Ér té ke sí tõ men te sül a sza bá lyo zá si pót díj meg fi -
ze té sé nek kö te le zett sé ge alól, amennyi ben hi telt érdem -
lõen bi zo nyí ta ni tud ja, hogy a me net rend elõ re nem lát ha -
tó, raj ta kí vül álló ok ból nem tel je sült. Az idõ já rás nem te -
kint he tõ az Ér té ke sí tõ ál tal elõ re nem lát ha tó ok nak.
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(7) A Be fo ga dó a sza bá lyo zá si pót díj ból be folyt össze -
get az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gi á nak a
VET 13.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti át vé tel re kö te le zet -
tek ré szé re tör té nõ kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
szét osz tá sá val kap cso la tos el szá mo lá sok so rán csök ken tõ
té nye zõ ként kö te les figye lembe ven ni, és er rõl a Hi va talt
ne gyed éven ként tá jé koz tat ni.

Eredetigazolás

8.  §

(1) Az Ér té ke sí tõ a tárgy évet köve tõen ere det iga zo lás -
sal iga zol ja, hogy az ál ta la a tárgy év ben ter melt és a kö te -
le zõ át vé te li rend szer ben ér té ke sí tett vil la mos ener gia
adott mennyi sé ge meg fe lel a kö te le zõ át vé tel e ren de let
sze rin ti, va la mint kap csolt ener gia ter me lés ese tén a nagy
ha tás fo kú kap csol tan ter melt vil la mos ener gia és a hasz nos 
hõ mennyi sé ge meg ál la pí tá sá nak szá mí tá si mód já ról  szóló 
kü lön jog sza bály kö ve tel mé nye i nek.

(2) Ere det iga zo lást kér het az a meg úju ló ener gia for rás -
ból, vagy hul la dék ból nyert ener gi á val, vagy hõ vel kap -
csol tan vil la mos ener gi át elõ ál lí tó ter me lõ is, aki (amely)
nem kí ván a kö te le zõ át vé te li rend szer ben ér té ke sí te ni.

(3) Az ere det iga zo lás ön ma gá ban nem je len t jo go sult sá -
got a kö te le zõ át vé te li rend szer ben tör té nõ ér té ke sí tés re.

(4) Az ere det iga zo lást az Ér té ke sí tõ vagy a (2) be kez dés 
sze rin ti ké rel me zõ (e §-ban a továb biak ban együtt: ké rel -
me zõ) ké rel mé re a Hi va tal ál lít ja ki.

(5) Az ere det iga zo lást bio gáz fel hasz ná lá sá val tör té nõ
vil la mos ener gia-ter me lés ese tén ab ban az eset ben is meg
kell adni, ha a bio gáz elõ ál lí tó ja a köz cé lú föld gáz há ló zat -
ba táp lál ja be a bio gázt, és az Ér té ke sí tõ a be táp lált bio gáz -
ra vo nat ko zó adás-vé te li szer zõ dés be mu ta tá sá val hi telt
ér dem lõ en iga zol ja, hogy a be táp lá ló bio gáz elõ ál lí tó tól a
kö te le zõ át vé te li rend szer ben ér té ke sí tett vil la mos ener -
gia-mennyi ség ter me lé sé hez szük sé ges mennyi sé gû bio -
gázt vá sá rolt.

(6) Az ere det iga zo lá si ké rel me ket leg ké sõbb a tárgy évet 
kö ve tõ feb ru ár 28-ig kell be nyúj ta ni.

(7) Az ere det iga zo lá si ké re lem az 10. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott ada to kat tar tal maz za.

(8) A ké re lem el bí rá lá sá hoz a Hi va tal a ké rel me zõ tõl, a
hõ-, illetve a vil la mos ener gia vá sár ló já tól va la mint a köz -
cé lú föld gáz há ló zat ba tör té nõ be táp lá lás ese tén a bio gáz
elõ ál lí tó já tól, – ha tár idõ meg je lö lé sé vel – to váb bi ada to -
kat, in for má ci ó kat kér het. Amennyi ben a ké rel me zõ a ki -
tû zött ha tár idõ re a kért ada to kat, in for má ci ó kat nem adja
meg, a Hi va tal a ké rel met el uta sít hat ja.

(9) Az ere det iga zo lás az 11.szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott ada to kat tar tal maz za.

(10) A Hi va tal négy éven te a 12. szá mú mel lék let sze rin -
ti szem pon tok nak meg fele lõen be szá mo ló ban ér té ke li a
nagy ha tás fo kú kap csolt ener gia ter me lés te rén el ért elõ re -
ha la dást. A Hi va tal a be szá mo lót hon lap ján köz zé te szi.

(11) Az Ener gia Köz pont Ener gia ha té kony sá gi, Kör -
nye zet vé del mi és In for má ci ós Ügy nök ség Köz hasz nú Tár -
sa ság – az Euró pai Bi zott ság nak tör té nõ je len tés té te li kö -
te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben – éven te sta tisz ti kai fel -
dol go zást és ér té ke lést ké szít a nagy ha tás fo kú kap csol tan
ter melt vil la mos ener gia és a hasz nos hõ mennyi sé ge meg -
ál la pí tá sá nak szá mí tá si mód já ról  szóló kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott mód szer sze rint a kap csolt ener gia ter -
me lés bõl szár ma zó hõ-, és vil la mos ener gia-ter me lés rõl, az 
ener gia ter me lé si ka pa ci tá sok ról, va la mint a kap csolt vil la -
mos ener gia-ter me lés hez fel hasz nált tü ze lõ anya gok ról.

(12) A Hi va tal a (11) be kez dés alap ján ké szült ér té ke lõ
je len tést meg kül di az Euró pai Bi zott ság nak és az ener gia -
po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nek.

Ellenõrzés

9.  §

(1) Ha a Hi va tal ellen õr zés so rán meg ál la pít ja a meg fe -
le lõ ere det iga zo lás hi á nyát, vagy azt hogy az adott éves
ter me lé si idõ szak ban, vagy az ezen idõ szak vége óta el telt
idõ szak ban, vagy adott idõ pont ban az Ér té ke sí tõ, vagy az
ál ta la e ren de let ha tá lya alatt ér té ke sí tett vil la mos ener gia
(vagy annak egy rész e) nem fe lel t meg a jog sza bá lyi fel té -
te lek nek, ak kor ha tá ro za tá ban

a) meg ál la pít ja, hogy hány kWh ér té ke sí té se tör tént a
kö te le zõ át vé tel ke re té ben e ren de let elõ írásainak meg sér -
té sé vel össze füg gés ben,

b) meg ha tá roz za azo kat a fel té te le ket, ame lyek tel je sí -
té se ese tén az Ér té ke sí tõ to vább ra is ér té ke sít het vil la mos
ener gi át a kö te le zõ át vé tel ke re té ben, va la mint

c) meg ha tá roz za, hogy Ér té ke sí tõ vel szem ben bír ság
ki sza bá sa mel lett, me lyik to váb bi, VET sze rin ti jog kö vet -
kez ményt al kal maz za.

(2) Az Ér té ke sí tõ az (1) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat kéz -
hez vé te lét kö ve tõ 30 na pon be lül kö te les a ha tá ro zat ban
meg ál la pí tott vil la mos ener gia-mennyi ség min den kWh-ja
után

a) meg úju ló ener gia for rás ból nyert ener gi á val ter melt
vil la mos ener gia ese tén az ál ta la ka pott – a 4.  § (1)–(2) be -
kez dés alap ján al kal ma zott – árak és a 4.  § (3) be kez dé se
alap ján al kal ma zott árak

b) kap csol tan ter melt vil la mos ener gia ese tén az ál ta la
ka pott – az 5.  § (1)–(2) és (4) be kez dés alap ján al kal ma -
zott – árak és az 5.  § (3) be kez dé se alap ján al kal ma zott
árak
kü lönb sé gét,

c) meg úju ló ener gia for rás ból nyert ener gi á val ter melt
vil la mos ener gia ese tén az ál ta la ka pott, a 4.  § (3)–(4) és
(6) be kez dé se alap ján al kal ma zott árak
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d) hul la dék ból nyert ener gi á val ter melt vil la mos ener -
gia ese tén az ál ta la ka pott, a 4.  § (5)–(6) be kez dé se alap ján
al kal ma zott árak

e) kap csol tan ter melt vil la mos ener gia ese tén az ál ta la
ka pott, az 5.  § (3) és (6) be kez dé se alap ján al kal ma zott
árak
0,17-sze re sét vissza té rí te ni a Be fo ga dó nak.

(3) Amennyi ben az Ér té ke sí tõ ha tár idõ ben tel jes egé -
szé ben nem tesz ele get az (2) be kez dés sze rin ti vissza té rí -
té si kö te le zett sé gé nek vagy nem tel je sí ti az (1) be kez dés
b) pont ja sze rin ti fel té te le ket, ak kor az Ér té ke sí tõ mind ad -
dig nem jo go sult kö te le zõ át vé tel ke re té ben vil la mos ener -
gi át ér té ke sí te ni, amíg a vissza té rí té si kö te le zett sé gé nek
tel jes egé szé ben ele get nem tesz, és az (1) be kez dés
b) pont ja sze rin ti fel té te le ket nem tel je sí ti.

A Be fo ga dó a (2) be kez dés sze rin ti össze get a 7.  §
(7) be kez dé sé ben le ír tak nak meg fele lõen kö te les ke zel ni.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Záró rendelkezések

10.  §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(5) be kez dés ben fog lalt el té ré -
sek kel – 2008. ja nu ár 1-én lép ha tály ba.

(2) A (9)–(10) be kez dés 2008. ja nu ár 2-án lép ha tály ba.

(3) A ren de let 8.  §-a 2008. ja nu ár 9-én lép ha tály ba.

(4) A ren de let 13. szá mú mel lék le té nek hatályba -
lépésérõl kü lön jog sza bály ren del ke zik.

(5) A ren de let 6. szá mú mel lék le te he lyé be a ren de let
13. szá mú mel lék le te lép, egy ide jû leg a ren de let 3.  §-ának
(3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti. E be kez dés ha tály ba lé pé sé -
rõl kü lön jog sza bály ren del ke zik.

(6) Az e ren de let alap ján meg ha tá ro zott ára kat az e ren -
de let ha tály ba lé pé se után ter melt vil la mos ener gi á ra kell
al kal maz ni.

(7) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia át -
vé te lé nek sza bá lya i ról és ára i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
56/2002. (XII. 29.) GKM ren de let;

b) az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia át -
vé te lé nek sza bá lya i ról és ára i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
56/2002. (XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
105/2003. (XII. 29.) GKM ren de let;

c) az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia át -
vé te lé nek sza bá lya i ról és ára i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
56/2002. (XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
14/2004. (II. 16.) GKM ren de let;

d) az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia át -
vé te lé nek sza bá lya i ról és ára i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
56/2002. (XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
93/2004. (VII. 9.) GKM ren de let;

e) az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia át -
vé te lé nek sza bá lya i ról és ára i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
56/2002. (XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2/2005. (I. 13.) GKM ren de let;

f) az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia át -
vé te lé nek sza bá lya i ról és ára i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
56/2002. (XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
51/2005. (VI. 29.) GKM ren de let;

g) az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia át -
vé te lé nek sza bá lya i ról és ára i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
56/2002. (XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
78/2005. (X. 7.) GKM ren de let;

h) az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia át -
vé te lé nek sza bá lya i ról és ára i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
56/2002. (XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
112/2005. (XII. 23.) GKM ren de let;

i) az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia át -
vé te lé nek sza bá lya i ról és ára i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
56/2002. (XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
53/2006. (VII. 31) GKM ren de let;

j) az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia át -
vé te lé nek sza bá lya i ról és ára i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
56/2002. (XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
9/2007. (I. 26.) GKM ren de let,

k) egyes vil la mos ener gia, me le gí tett víz és gõz ha tó sá -
gi ára it és dí ja it érin tõ mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 3/2003. (I. 24.) GKM ren de let 1.  §-a és 1. szá mú
mel lék le te,

l) a vil la mos ener gia és a me le gí tett víz ha tó sá gi ára it és 
dí ja it meg ál la pí tó egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá -
ról  szóló 46/2003. (VII. 24.) GKM ren de let 1.  §-a és 1. szá -
mú mel lék le te,

m) a ha tó sá gi ener gia árak kal össze füg gõ egyes mi nisz -
te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 62/2003. (X. 10.)
GKM ren de let 6.  §-a és 4. szá mú mel lék le te.

(8) E § (7) be kez dé se to váb bá (9)–(10) be kez dé se 2008.
ja nu ár 3-án ha tá lyát vesz ti.

(9) A vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör -
vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Vhr.)
113.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés és az azt
meg elõ zõ al cím lép:

(a VET 143–145.  §-ához)

„Árszabályozás

113.  § (1) Az az egye te mes szol gál ta tó a kü lön jog sza -
bály sze rin ti egye te mes szol gál ta tá si árra vo nat ko zó ár vál -
toz ta tá si szán dé ka ese tén a Hi va tal hoz be nyúj tott ja vas la -
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tá hoz a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat
kö te les mel lé kel ni.

(2) Az egye te mes szol gál ta tó nak az ál ta la az (1) be kez -
dés sze rint be nyúj tott ja vas lat ban – az egye te mes szol gál -
ta tá si ár át la gá ra vo nat ko zó szá mí tá so kon kí vül – ár sza bá -
son ként is be kell mu tat nia az al kal maz ni kí vánt díj té te le -
ket, va la mint az azo kat meg ala po zó szá mí tá so kat. A ja vas -
lat hoz mel lé kel ni kell a vil la mos ener gia be szer zés költ sé -
ge i re vo nat ko zó do ku men tu mo kat, kü lö nö sen

a) a pi a ci ala pú vil la mos ener gia be szer zés mennyi sé -
gé re, ára i ra vo nat ko zó rész le tes do ku men tu mo kat;

b) a kö te le zõ át vé tel ke re té ben tör té nõ vil la mos ener gia 
be szer zés mennyi sé gé re, ára i ra vo nat ko zó rész le tes do ku -
men tu mo kat.

(3) A Hi va tal az egye te mes szol gál ta tó ál tal al kal maz -
ha tó ára kat elõ ze tesen a (2) be kez dés sze rint be nyúj tott
do ku men tu mok figye lembe véte lével hagy ja jóvá, vagy a
jó vá ha gyást meg ta gad ja. Utób bi eset ben to vább ra is az ad -
dig ér vé nyes ára kat kell al kal maz ni.”

(10) A Vhr. a kö vet ke zõ 113/A.  §-sal egé szül ki:

„113/A.  § (1) A Hi va tal az árak ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sek be tar tá sát – a (2)–(4) be kez dé sek ben fog lalt el té ré -
sek kel – ké re lem re vagy hi va tal ból meg vizs gál ja, és szük -
ség ese tén ha tó sá gi el len õr zést tart.

(2) Amennyi ben a Hi va tal a ha tó sá gi ellen õr zés ered mé -
nye ként jog sér tést ál la pít meg, a VET 98.  §-ában, valamint 
145.  §-ában fog lalt jog kö vet kez mé nye ket al kal maz za.

(3) Az egye te mes szol gál ta tás ára te kin te té ben a Hi va tal 
éven te már ci us 31-ig meg vizs gál ja az egye te mes szol gál -
ta tás ár kép zé sé rõl  szóló kü lön jog sza bály ren del ke zé se i -
nek a vizs gá la tot meg elõ zõ nap tá ri év (a továb biak ban:
tárgy év) egé szé re vo nat ko zó tel je sü lé sét.

(4) Amennyi ben az (3) be kez dés sze rin ti vizs gá lat alap -
ján az egye te mes szol gál ta tó ál tal a tárgy év so rán al kal ma -
zott egye te mes szol gál ta tá si ár meg ha lad ja az egye te mes
szol gál ta tás ár kép zé sé rõl  szóló kü lön jog sza bály ren del ke -
zé se i nek meg fele lõen kép zett egye te mes szol gál ta tá si árat, 
ak kor az egye te mes szol gál ta tó a kü lönb ség bõl adó dó el té -
rés tel jes össze gé nek a jegy ban ki alap ka mat tárgy évi éves
át la gá val nö velt össze gét a VET 145.  § (2) be kez dé sé nek
b) pont ja alap ján kö te les a Hi va tal ha tá ro za tá ban elõ írt
mó don vissza té rí te ni.”

Átmeneti rendelkezések

11.  §

(1) E ren de let ren del ke zé se it a (2)–(8) be kez dés sze rin ti
el té ré sek kel kell al kal maz ni az 1.  § (3) be kez dé sé nek
a) pont ja, és (4) be kez dé sé nek a)–b) pont ja sze rin ti Ér té -
ke sí tõk re.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti Ér té ke sí tõk re a 6.  § ren del -
ke zé se it nem kell al kal maz ni.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti Ér té ke sí tõk 2010. de cem ber 
31-ig nem kö te le sek a 8.  § sze rin ti ere det iga zo lást meg sze -
rez ni.

(4) Meg úju ló ener gia for rás ból vagy hul la dék ból nyert
ener gi á val ter me lõ erõ mû egy ség bõ ví té se ese tén a Hi va tal
a 6.  §-ban fog lal tak sze rint jár el, az zal, hogy a meg té rü lé si
idõ szá mí tá sá nál figye lembe ve szi a már meg lé võ erõ mû -
egy ség bõl ere dõ be ru há zá si és költ ség elõ nyö ket is.

(5) Az (1) be kez dés sze rin ti Ér té ke sí tõ ál tal kap csol tan
ter melt vil la mos ener gia vo nat ko zá sá ban a 7.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lal ta kat 2010. de cem ber 31-ig nem kell al kal -
maz ni.

(6) Az (1) be kez dés sze rin ti Ér té ke sí tõ ál tal kap csol tan
ter melt vil la mos ener gia ese té ben az Ér té ke sí tõ ál tal ér té -
ke sí te ni kí vánt vil la mos ener gia ak kor tar to zik a kö te le zõ
át vé tel alá, ha a kap csolt vil la mos ener gia-ter me lés el sõd -
le ges ener gia for rás fel hasz ná lá sá nak meg ta ka rí tá sá val jár,
és ha az erõ mû egy ség havi és éves ter me lé si idõ szak ra vo -
nat ko zó ha tás fo ka is el éri a 65%-ot, a gáz mo to rok ese té -
ben az éves ter me lé si idõ szak ra vo nat ko zó ha tás fok a
75%-ot. Az (1) be kez dés sze rin ti, 5.  § (4) be kez dé sé nek
ha tá lya alá tar to zó Ér té ke sí tõ ál tal kap csol tan ter melt vil la -
mos ener gia ese té ben az Ér té ke sí tõ ál tal ér té ke sí te ni kí vánt 
vil la mos ener gia ak kor tar to zik a kö te le zõ át vé tel alá, ha a
kap csolt vil la mos ener gia-ter me lés el sõd le ges ener gia for -
rás fel hasz ná lá sá nak meg ta ka rí tá sá val jár, és ha az erõ mû -
egy ség ha tás fo ka a fû té si idény ben ha von ta és a fû té si
idény egé szé ben is el éri a 65%-ot.

(7) Az (1) be kez dés sze rin ti Ér té ke sí tõk ál tal kap csol tan 
ter melt vil la mos ener gia ese té ben Ér té ke sí tõ kö te les a
tárgy év kez de té ig a Be fo ga dó ré szé re nyi lat koz ni ar ról,
hogy a (6) be kez dés ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek a tárgy -
év so rán ele get tesz. Amennyi ben a tárgy évet köve tõen be -
bi zo nyo so dik, hogy az ener gia ter me lés havi és éves – az
5.  § (4) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó Ér té ke sí tõ ál tal
ter melt vil la mos ener gia ese té ben a fû té si idény re esõ – át -
la gos ha tás fo ka nem érte el a 65%-ot, a gáz mo to rok ese té -
ben a 75%-ot, az Ér té ke sí tõ a kö vet ke zõ évre csak ak kor
jo go sult az ál ta la ter melt vil la mos ener gi á nak az e ren de let
sze rin ti kö te le zõ át vé tel ke re té ben tör té nõ ér té ke sí té sé re,
ha hi telt ér dem lõ en bi zo nyí ta ni tud ja, hogy az elõ írt mi ni -
má lis ener ge ti kai ha tás fok elõ re nem lát ha tó, raj ta kí vül
álló ok ból nem tel je sült.

(8) A hõ vel kap csol tan vil la mos ener gi át ter me lõ erõ -
mû egy ség kö te le zõ át vé tel alá tar to zó ener gia ter me lé sé -
nek ha tás fo kát az erõ mû egy ség bõl ki adott (mért) vil la mos
ener gia és hi te les mé rõ vel köz vet le nül mért hasz nos hõ -
ener gia mennyi sé ge és az erõ mû egy ség be be vitt (mért) tü -
ze lõ anyag mennyi sé gé nek há nya do sa alap ján kell ki szá -
mí ta ni.

(9) A vil la mos ener gia-ter me lés ha tás fo ká nak
(6)–(8) be kez dés sze rin ti szá mí tá sa so rán a VET 5.  §-ának
meg fele lõen az át vi te li rend szer irá nyí tó ál tal a rend szer -
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szin tû szol gál ta tá sok biz to sí tá sá hoz igé nyelt vil la mos -
ener gia-ter me lést a Hi va tal fi gyel men kí vül hagy ja.

(10) Az (1) be kez dés sze rin ti Ér té ke sí tõ ál tal la kos sá gi
táv hõ célú hõ ener gi á val kap csol tan ter melt vil la mos ener -
gia mind vé gig jog sze rû en tör té nõ ér té ke sí té se ese tén az
Ér té ke sí tõk 2010. jú ni us 30-ig kér he tik a Hi va tal tól a kö te -
le zõ át vé tel idõ tar ta má nak VET 171.  §-ának (5) be kez dé se 
sze rin ti meg hosszab bí tá sát. A Hi va tal a ké re lem el bí rá lá sa
so rán a fel hasz ná lók te her vi se lõ-ké pes sé gé re te kin tet tel
figye lembe ve szi a ke res ke del mi üzem kez de tét és a ke res -
ke del mi üzem kez de té tõl szá mít va, a 6.  § (7)–(8) be kez dé -
se sze rint meg ál la pí tott meg té rü lé si idõ bõl még hát ra lé võ
idõt.

(11) A ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen az 1. és 2. szá -
mú mel lék let ben fel tün te tett ára kat kell al kal maz ni a Hi va -
tal ál tal a 3.  § (3)–(4) be kez dé sé nek meg fele lõen ki szá mí -
tott árak köz zé té te lé ig.

(12) Az ere det iga zo lást elõ ször a 2008. év ben ter melt
vil la mos ener gi á ra le het kér ni.

(13) A Hi va tal a 8.  § (10) be kez dé se sze rin ti be szá mo lót
elõ ször 2011. feb ru ár 21-ig ké szí ti el.

(14) A 8.  § (11) be kez dé se sze rin ti je len tést elõ ször
2007. évi ada tok kal 2008. de cem ber 31-ig kell el ké szí te ni,
és az Euró pai Bi zott ság nak meg kül de ni.

Az Európai Unió Jogának Való Megfelelés

12.  §

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

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2001/77/EK irány -
elve (2001. szep tem ber 27.) a bel sõ vil la mos ener gia-pi a -
con a meg úju ló ener gia for rás ból elõ ál lí tott vil la mos ener -
gia tá mo ga tá sá ról;

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2004/8/EK irány -
elve (2004. feb ru ár 11.) a hasz nos hõ igé nyen ala pu ló kap -
csolt ener gia ter me lés bel sõ ener gia pi a con való tá mo ga tá -
sá ról és a 92/42/EGK irány elv mó do sí tá sá ról.

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

1. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia átvételi bázisárai

(ÁFA nélkül*)

1. a) a 4.  § (1) be kez dé se alá tar to zó, meg úju ló ener gia -
for rás ból nyert ener gi á val (ki vé ve: nap- és szél ener gia)
ter melt vil la mos ener gia kö te le zõ át vé te li bá zis árai:

Ft/kWh

Csúcs idõ szak 29,56

Völgy idõ szak 26,46

Mély völgy idõ szak 10,80

b) a 4.  § (1) be kez dé se alá tar to zó, nap- és szél ener gi á -
val ter melt vil la mos ener gia kö te le zõ át vé te li bá zis árai:

Ft/kWh

Csúcs idõ szak 26,46

Völgy idõ szak 26,46

Mély völgy idõ szak 26,46

2. a) a 4.  § (2) be kez dé se alá tar to zó, meg úju ló ener gia -
for rás ból nyert ener gi á val (ki vé ve: nap ener gia) ter melt
vil la mos ener gia kö te le zõ át vé te li bá zis árai:

Ft/kWh

Csúcs idõ szak 29,56

Völgy idõ szak 26,46

Mély völgy idõ szak 10,80

b) a 4.  § (2) be kez dé se alá tar to zó, nap ener gi á val ter -
melt vil la mos ener gia kö te le zõ, át vé te li bá zis árai:

Ft/kWh

Csúcs idõ szak 26,46

Völgy idõ szak 26,46

Mély völgy idõ szak 26,46

3. A 4.  § (3) be kez dé se alá tar to zó meg úju ló ener gia -
for rás ból nyert ener gi á val ter melt vil la mos ener gia kö te le -
zõ át vé te li bá zis árai:

Ft/kWh

Csúcs idõ szak 23,65

Völgy idõ szak 21,17

Mély völgy idõ szak 8,63

4. A 4.  § (4) és (6) be kez dé se alá tar to zó meg úju ló ener -
gia for rás ból nyert ener gi á val ter melt vil la mos ener gia kö -
te le zõ át vé te li bá zis árai:

Ft/kWh

Csúcs idõ szak 18,39

Völgy idõ szak 11,77

Mély völgy idõ szak 11,77

5. A 4.  § (5) be kez dé se alá tar to zó hul la dék ból nyert
ener gi á val ter melt vil la mos ener gia kö te le zõ át vé te li bá -
zis árai:

Ft/kWh

Csúcs idõ szak 27,73

Völgy idõ szak 19,11

Mély völgy idõ szak 9,97
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2. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kapcsoltan termelt átvételi kötelezettség alá esõ
villamos energia átvételi bázisárai (ÁFA nélkül)

1. Az 5.  § (1) be kez dése alá tar to zó vil la mos ener gia
kö te le zõ át vé te li bá zis árai:

Ft/kWh*

Csúcs idõ szak 32,59

Völgy idõ szak 20,82

Mély völgy idõ szak 3,00

2. Az 5.  § (2) be kez dése alá tar to zó vil la mos ener gia
kö te le zõ át vé te li bá zis árai:

Ft/kWh**

Csúcs idõ szak 27,32

Völgy idõ szak 18,73

Mély völgy idõ szak 3,00

3. Az 5.  § (3) és (6) be kez dése alá tar to zó vil la mos
ener gia kö te le zõ át vé te li bá zis árai:

Ft/kWh

Csúcs idõ szak 18,64

Völgy idõ szak 11,64

Mély völgy idõ szak 3,00

4. Az 5.  § (4) be kez dése alá tar to zó vil la mos ener gia
kö te le zõ át vé te li bá zis árai:

Ft/kWh

Csúcs idõ szak 28,58

Völgy idõ szak 17,97

Mély völgy idõ szak 3,00

3. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kötelezõ átvétel esetében figye lembe veendõ
napszakok (zónaidõk) idõtartam

1. A kö te le zõ át vé te li rend szer ke re té ben ér té ke sí tõ
erõ mû egy sé gek szá má ra ér vé nyes zó na idõk az aláb bi cso -
por to sí tás sze rint ke rül nek meg ha tá ro zás ra:

Erõ mû egy ség cso port Érin tett el osz tá si te rü let

1.
E.ON Dél-du nán tú li Áram szol gál ta tó Zrt.,

ÉMÁSZ DSO El osz tó há ló za ti Szol gál ta tó Kft.

2.
E.ON Észak-du nán tú li Áram szol gál ta tó Zrt.,

DÉMÁSZ Há ló za ti El osz tó Kft.

3.
ELMÛ DSO El osz tó há ló za ti Szol gál ta tó Kft.,

E.ON Ti szán tú li Áram szol gál ta tó Zrt.

2. Az 1. és 2. szá mú mel lék let sze rin ti árak al kal ma zá sa 
szem pont já ból az egyes nap sza kok (zó na idõk) idõ tar ta mát 
mun ka na po kon

– a min den kor ér vé nyes (kö zép-eu ró pai) idõ szá mí tás
(a továb biak ban: téli idõ szá mí tás), va la mint

– a kü lön jog sza bály sze rint el ren delt nyá ri idõ szá mí tás 
tar ta ma alatt
a kö vet ke zõ kép pen kell figye lembe ven ni:

a)

Az 1. erõ mû egy ség cso port
ese té ben

Téli idõ szá mí tás Nyá ri idõ szá mí tás

Csúcs idõ szak 06:00–22:00 07:00–23:00

Völgy idõ szak
22:00–01:30 és

05:00–06:00
23:00–02:30 és

06:00–07:00

Mély völgy idõ szak 01:30–05:00 02:30–06:00

b)

A 2. erõ mû egy ség cso port
ese té ben

Téli idõ szá mí tás Nyá ri idõ szá mí tás

Csúcs idõ szak 06:30–22:30 07:30–23:30

Völgy idõ szak
22:30–02:00 és

05:30–06:30
23:30–02:30 és

06:30–07:30

Mély völgy idõ szak 02:00–05:30 03:00–06:30

c)

A 3. erõ mû egy ség cso port
ese té ben

Téli idõ szá mí tás Nyá ri idõ szá mí tás

Csúcs idõ szak 07:00–23:00 08:00–24:00

Völgy idõ szak
23:00–02:30 és

6:00–7:00
24:00–03:30 és

7:00–8:00

Mély völgy idõ szak 02:30–06:00 03:30–07:00

3. Nem mun ka nap nak szá mí tó na po kon az egyes nap -
sza kok (zó na idõk) idõ tar ta mát a kö vet ke zõ kép pen kell
figye lembe ven ni:

a)

Az 1. erõ mû egy ség cso port
ese té ben

Téli idõ szá mí tás Nyá ri idõ szá mí tás

Völgy idõ szak 06:00–01:30 07:00–02:30

Mély völgy idõ szak 01:30–06:00 02:30–07:00

b)

A 2. erõ mû egy ség cso port
ese té ben

Téli idõ szá mí tás Nyá ri idõ szá mí tás

Völgy idõ szak 06:30–02:00 07:30–02:30

Mély völgy idõ szak 02:00–06:30 03:00–07:30

c)

A 3. erõ mû egy ség cso port
ese té ben

Téli idõ szá mí tás Nyá ri idõ szá mí tás

Völgy idõ szak 07:00–02:30 08:00–03:30

Mély völgy idõ szak 02:30–07:00 03:30–08:00
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4. számú melléklet

a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Áralkalmazási feltételek

I. Általános szabályok

1. A fi ze té sek a Be fo ga dó és az Ér té ke sí tõ vi szony la tá -
ban a vil la mos ener gia-el lá tá si sza bály za tok kal össz hang -
ban vég zett mé ré se ken, a Be fo ga dó és a ke res ke dõk vi -
szony la tá ban a kü lön jog sza bály sze rint meg ha tá ro zott
me net rend sze rin ti vil la mos ener gia mennyi sé gen ala pu ló
szám la alap ján tör tén nek.

2. A jo go sult kö te les szám lá ját a kö te le zett ré szé re úgy
be nyúj ta ni, hogy azt a kö te le zett a szám lá ban fel tün te tett
ese dé kes ség idõ pont ját leg alább öt bank i nap pal meg elõ -
zõ en kéz hez ve hes se.

3. A fi ze té si kö te le zett sé gek kel kap cso la tos szám lák ra
vo nat ko zó ki fo gá so kat a szám la kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
négy mun ka na pon be lül le het a jo go sult tal kö zöl ni. A
szám lá ra vo nat ko zó ki fo gás ese tén a nem vi ta tott ré szek
ese dé kes sé ge nem vál to zik.

4. A fi ze té si kö te le zett sé gek ké se del mes tel je sí té se
ese tén a ké se del me sen tel je sí tõ fél a ké se de lem be esés
nap já tól a ki fi ze tés nap já ig ter je dõ idõ szak ra a a jegy ban ki
alap ka mat tal meg egye zõ mér té kû ké se del mi ka ma tot kö -
te les fi zet ni a má sik fél ré szé re.

5. Amennyi ben a jo go sult és a kö te le zett ugyan azon
jogi sze mély (tár sa ság) ré szét ké pe zi, ak kor az el szá mo lá -
sok – szám la he lyett – a tár sa ság szám vi te li sza bá lyo zá sa
sze rint kö tött bel sõ meg álla po dás, illetve az en nek meg fe -
le lõ, mé ré sen ala pu ló bel sõ bi zony la tok alap ján tör tén nek.

II. Különös szabályok

A villamos energia Befogadója és az Értékesítõ között
érvényesülõ árak alkalmazási feltételei

1. Az Ér té ke sí tõ – a 4. pont sze rin ti el té rés sel – ha von ta
egy szám lát (havi szám la) ál lít ki a Be fo ga dó ré szé re.

2. A havi szám la a csat la ko zá si pon ton az el szá mo lá si
mé rés sel mért, a mé ré sért fe le lõs en ge dé lyes mé ré si köz -
pont já ban a tárgy hó utol só nap ján 24.00 órá ig gyûj tött, az
el szá mo lá si pont ra zó na idõn ként össze sít ve szá mí tott 15
per ces ener gia mennyi sé gek nek meg fe le lõ, de leg fel jebb a
3.  § (4) be kez dés sze rin ti mér té kû vil la mos ener gia dí já nak 
össze gét tar tal maz za.

3. A havi szám lát az Ér té ke sí tõ a tárgy hó na pot kö ve tõ
hó nap nyol ca dik nap já ig nyújt hat ja be a Be fo ga dó ré szé re. 
Az e szám lák ban fog lalt fi ze té si kö te le zett sé get a Be fo ga -
dó a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap ti zen ötö dik nap já ig, de
leg ké sõbb az ezt kö ve tõ elsõ bank i na pon kö te les tel je sí te -
ni.

4. A Be fo ga dó és az Ér té ke sí tõ kö zös meg egye zé se
ese tén az Ér té ke sí tõ ha von ta egy al ka lom mal rész szám lát
ál lít hat ki a Be fo ga dó ré szé re.

5. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból és a hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia átvételi árainak

meghatározása

1. A 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti vil la mos ener gia tárgy -
év re vo nat ko zó, ja nu ár 1-jé tõl ér vé nyes – a zó na idõn ként
ter melt vil la mos ener gia mennyi sé gek alap ján szá mí tott,
sú lyo zott – át la gos kö te le zõ át vé te li árát a tárgy évet meg -
elõ zõ év – a zó na idõn ként ter melt vil la mos ener gia
mennyi sé gek alap ján szá mí tott, sú lyo zott – át la gos át vé te li 
ára és a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal a tárgy évet
meg elõ zõ en utol já ra köz zé tett, az elõ zõ év azo nos idõ sza -
ká hoz vi szo nyí tott ak tu á lis (utol só) éves fo gyasz tói ár in -
dex ér té ké nek szor za ta alap ján kell meg ha tá roz ni.

2. A 4.  § (2)–(6) be kez dé se sze rin ti vil la mos ener gia
tárgy év re vo nat ko zó, ja nu ár 1-jé tõl ér vé nyes – a zó na idõn -
ként ter melt vil la mos ener gia mennyi sé gek alap ján szá mí -
tott, sú lyo zott – át la gos kö te le zõ át vé te li árát a tárgy évet
meg elõ zõ év – a zó na idõn ként ter melt vil la mos ener gia
mennyi sé gek alap ján szá mí tott, sú lyo zott – át la gos át vé te li 
ára és a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal a tárgy évet
meg elõ zõ en utol já ra köz zé tett, az elõ zõ év azo nos idõ sza -
ká hoz vi szo nyí tott ak tu á lis (utol só) éves fo gyasz tói ár in -
dex 1% pon tos ha té kony ság ja ví tá si té nye zõ vel csök ken -
tett ér té ké nek szor za ta alap ján kell meg ha tá roz ni.

3. E ren de let al kal ma zá sá ban, az 1. és 2. pont ban hi vat -
ko zott „a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal a tárgy évet
meg elõ zõ en utol já ra köz zé tett, a meg elõ zõ év azo nos idõ -
sza ká hoz vi szo nyí tott ak tu á lis (utol só) éves fo gyasz tói ár -
in dex” a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ál tal a tárgy évet
meg elõ zõ évre vo nat ko zó an, a tárgy évet meg elõ zõ év ben
ha von ta köz zé tett, az elõ zõ év azo nos hó nap ja i hoz vi szo -
nyí tott fo gyasz tói ár in de xe i nek át la gát je len ti.

6. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kapcsoltan termelt villamos energia átvételi
árainak meghatározása

1. Az 5.  § (1)–(4) be kez dé sei sze rin ti csúcs és völgy -
idõ sza ki ára kat az aláb bi kép le tek figye lembe véte lével
kell meg ha tá roz ni:

a) Föld gáz tü ze lõ anyag gal ter melt vil la mos ener gi á ra
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b) Nem föld gáz tü ze lõ anyag gal ter melt vil la mos ener gi -
á ra
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2. Ha év köz ben úgy vál to zik a föld gáz ha tó sá gi ára,
hogy FG > 10%,
ak kor az 1. a) al pont alat ti kép le tet év köz ben is – a gáz ár -
vál to zás sal egy ide jû leg – al kal maz ni kell, de az inf lá ci ó ra
vo nat ko zó kép let részt fi gyel men kí vül kell hagy ni.

3. Az 1. pon tok ban sze rep lõ kép le tek nél al kal ma zott
je lö lé sek:

K: az új on nan ér vé nye sí ten dõ csúcs és völgy idõ sza ki
árak;

K0: az ak tu á lis ár vál to zást meg elõ zõ en ér vé nyes csúcs 
és völgy idõ sza ki árak;

FG: az 500 m3/h-nál na gyobb tel je sít mény le kö té sû,
köz üze mi ér té ke sí té sû föld gáz – kü lön jog sza -
bály ban meg hir de tett (nem ked vez mé nyes) díj té -
te le i vel szá mot – át lag árá nak szá za lé kos el té ré se
ugyan ezen ér tel me zé sû ta ri fa ka te gó ri á nak az ak -
tu á lis (vil la mos ener gia) ár vál to zást meg elõ zõ en
szá mí tás ba vett át lag árá hoz ké pest;

INF: A Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal a tárgy évet meg elõ -
zõ en no vem ber 30-ig utol já ra köz zé tett, a tárgy -
év re vo nat ko zó fo gyasz tói ár in dex elõ re jel zés

7. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt 
villamos energia kötelezõ átvétele keretében történõ
értékesítés megkezdéséhez biomassza vagy biogáz

felhasználása esetén teljesítendõ minimális hatásfok
követelmények

Kon den zá ci ós ter me lés Elõ írt ener ge ti kai ha tás fok

Bio massza-tü ze lé sû erõ mû egy ség 30%

Bio massza-tü ze lé sû erõ mû egy ség
ve gyes tü ze lés sel

32%

Bi o gáz tü ze lé sû erõ mû egy ség 500
kW tel je sí tõ ké pes ség fe lett

35%

Bi o gáz tü ze lé sû erõ mû egy ség 500
kW tel je sí tõ ké pes ség alatt

32%

Bi o gáz tü ze lé sû erõ mû egy ség ve -
gyes tü ze lés sel

40%

Az elõ írt ha tás fok kö ve tel mé nyek az erõ mû egy ség név -
le ges hõ-és vil la mos ener gia-ter me lé se ese tén ér ten dõk
15 °C kör nye ze ti hõ mér sék let, 1,013 bar nyo más, 60% re -
la tív pá ra tar ta lom mel lett.

8. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kötelezõ átvétel alá esõ villamos energia
Befogadójának adatszolgáltatási kötelezettsége

A Be fo ga dó neve és címe
Ér té ke sí té si idõ szak (év, hó nap)
Ér té ke sí tõn ként
1. az Ér té ke sí tõ neve és címe
2. a kö te le zõ át vé tel ren de le ti alap ja (ahol is a

389/2007. (XII. 23.) Korm. ren de let 4–5.  §-ának meg fe le lõ 
be kez dé sé re, va la mint 1. vagy 2. szá mú mel lék le té nek
meg fe le lõ pont já ra kell hi vat koz ni).

3. az át vett vil la mos ener gia mennyi sé ge (MWh) és ára
(Ft/kWh) zó na idõn ként.

9. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kötelezõ átvétel alá esõ villamos energia
Értékesítõjének adatszolgáltatási kötelezettsége

1.
Ér té ke sí tõ neve, címe
Erõ mû egy ség meg ne ve zé se, te lep he lye
Idõ szak (év, hó nap)
Be ren de zés jel le ge (szél erõ mû, víz erõ mû, konden -

zációs, kap csolt erõ mû, gáz mo tor, gáz tur bi na, gõz tur bi na
stb.)

Üzem be he lye zés idõ pont ja (év, hó nap, nap)
Név le ges tel je sí tõ ké pes ség
– hõ (MW)
– vil la mos ener gia (MW)
Név le ges tel je sí tõ ké pes ség
– vil la mos ener gia (MW)
Név le ges ener ge ti kai ha tás fok%
A leg utol só ere det iga zo lás dá tu ma, a ki ál lí tó szer ve zet

meg ne ve zé se

2. Fel hasz nált tü ze lõ anyag össze sen (MJ), tü ze lõ anyag
tí pu son ként rész le tez ve

3.
Ter melt vil la mos ener gia mennyi sé ge (MWh)
Tech no ló gi ai célú fo gyasz tás)
– mér té ke (%)
– mennyi sé ge (MWh)
Ki adott vil la mos ener gia mennyi sé ge (MWh)
Ön fo gyasz tás (MWh)
Ki adott hõ (me le gí tett víz, gõz) (MJ) ér té ke sí té si cé lok

sze rint
Ki adott hõ (MWh)
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4.
Ér té ke sí tett vil la mos ener gia zó na idõn ként és össze sen

(MWh)
eb bõl:
– Át vé te li kö te le zett ség ke re té ben

– meg úju ló ener gia for rás ból ter melt
– hul la dék ból nyert ener gi á val ter melt
– kap csol tan ter melt össze sen
eb bõl
– táv hõ szol gál ta tá si célú hõ ener gi á val kap csol tan

ter melt
– kü lön ke zelt in téz mény el lá tá sá ra ér té ke sí tett hõ -

ener gi á val kap csol tan ter melt
– nem kü lön ke zelt in téz mény el lá tá sá ra ér té ke sí tett

és nem táv hõ szol gál ta tá si célú hõ ener gi á val kap -
csol tan ter melt

– egyéb mó don ér té ke sí tett
Vil la mos ener gia ér té ke sí tés bõl el ért ár be vé tel az elõ -

zõek sze rin ti bon tás ban
Hõ ener gia ér té ke sí tés mennyi sé ge (GJ) és ár be vé te le
Vá sá rolt vil la mos ener gia (MWh)
El ért ener ge ti kai ha tás fok (%)

Ki adott vil la mos ener gia/ki adott hõ (s) (MWh/MWh)
El sõd le ges ener gia for rás meg ta ka rí tás mér té ké re vo nat -

ko zó, a nagy ha tás fo kú kap csol tan ter melt vil la mos ener -
gia és a hasz nos hõ mennyi sé ge meg ál la pí tá sá nak szá mí tá -
si mód já ról  szóló kü lön jog sza bály sze rin ti szá mí tás.

10. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az eredetigazolási kérelem kötelezõ adattartalma

A

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSBÓL VAGY
HULLADÁKBÓL NYERT ENERGIÁVAL TERMELT

VILLAMOS ENERGIA ESETÉN

Az ere det iga zo lá si ké re lem nek a kö vet ke zõ ket kell tar -
tal maz nia:

a) az Ér té ke sí tõ meg ne ve zé sét, szék he lyét,
b) az Ér té ke sí tõ kép vi se lõ jé nek ne vét, be osz tá sát, te le -

fon szá mát,
c) az ügy in té zõ ne vét, te le fon szá mát,
d) az idõ szak (nap tá ri év) meg je lö lé sét, amely alatt a

vil la mos ener gi át meg ter mel ték,
e) a te lep hely meg ne ve zést, cí mét, ahol a vil la mos

ener gi át ter mel ték,
f) a be ren de zés meg ne ve zé sét, azo no sí tó ját, tí pu sát,

gyár tá sá nak és üzem be he lye zé sé nek idõ pont ját,
g) az erõ mû egy ség név le ges vil la mos tel je sí tõ ké pes sé -

gét,

h) a vil la mos ener gia-ter me lés rész ha tás fo ká nak, va la -
mint az össz ha tás fok nak az ér té két,

i) az ener gia ter me lés hez fel hasz nált ener gia hor do zó(k) 
meg ne ve zé sét és mennyi sé gét,

– hul la dék ener gia hor do zó ese tén az Euró pai Hul la dék
Ka ta ló gus sze rin ti (EWC) kód ját

– bio massza ener gia hor do zó ese tén annak tí pu sát és
szár ma zá si he lyét

j) a meg úju ló ener gia for rás ból vagy hul la dék ból nyert
ener gi á val elõ ál lí tott vil la mos ener gia ter melt és ki adott
mennyi sé gét

k) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott igaz ga tá -
si-szol gál ta tá si díj Hi va tal ré szé re tör té nõ be fi ze té sé nek
pénz in té ze ti iga zo lá sát.

B

KAPCSOLTAN TERMELT VILLAMOS ENERGIA
ESETÉN

Az ere det iga zo lá si ké re lem nek a kö vet ke zõ ket kell tar -
tal maz nia:

a) az Ér té ke sí tõ meg ne ve zé sét, szék he lyét,
b) a Ér té ke sí tõ kép vi se lõ jé nek ne vét, be osz tá sát, te le -

fon szá mát,
c) az ügy in té zõ ne vét, te le fon szá mát,
d) az idõ szak (nap tá ri év) meg je lö lé sét, amely alatt az

ener gi át meg ter mel ték,
e) a te lep hely meg ne ve zést, cí mét, ahol a vil la mos

ener gi át ter mel ték,
f) a be ren de zés meg ne ve zé sét, azo no sí tó ját, tí pu sát,

gyár tá sá nak és üzem be he lye zé sé nek idõ pont ját,
g) a be ren de zés név le ges hõ- és vil la mos tel je sí tõ ké -

pes sé gét,
h) az ener gia ter me lés hez fel hasz nált ener gia hor do -

zó(k) meg ne ve zé sét, fû tõ ér té két és mennyi sé gét,
i) a ter melt, a ki adott (hasz nos) hõ ener gia és a ter melt

vil la mos ener gia mennyi sé gét,
j) a be ren de zés név le ges faj la gos kap csolt vil la mos -

ener gia-ter me lé si mu ta tó já nak ér té két (s),
k) a hõ ter me lés és a vil la mos ener gia-ter me lés rész ha -

tás fo ká nak, va la mint az össz ha tás fok ér té két,
l) az ener gia-meg ta ka rí tás szá mí tá sá nál figye lembe

vett re fe ren cia-ha tás fok ér té ke ket (hõ ter me lés és a vil la -
mos ener gia-ter me lés),

m) az Ér té ke sí tõ ál tal szá mí tott el sõd le ges ener gia for -
rás-meg ta ka rí tás ér té két,

n) a kap csol tan ter melt hõ ener gia fel hasz ná lá sá nak a
mód ját és cél ját,

o) az erõ mû egy ség kap cso lá si raj zát az ener gia mennyi -
sé gek fel tün te té sé vel,

p) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott igazgatási-
 szolgáltatási díj Hi va tal ré szé re tör té nõ be fi ze té sé nek
pénz in té ze ti iga zo lá sát.

14520 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/183. szám



11. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az eredetigazolás tartalmi elemei

A

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSBÓL VAGY
HULLADÁKBÓL NYERT ENERGIÁVAL TERMELT

VILLAMOS ENERGIA ESETÉN

A meg úju ló ener gia for rás ból vagy hul la dék ból nyert
ener gi á val ter melt vil la mos ener gia ere de tét iga zo ló bi zo -
nyít vány a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) a bi zo nyít vány sor szá mát,
b) az Ér té ke sí tõ meg ne ve zé sét, szék he lyét,
c) az idõ szak (nap tá ri év) meg je lö lé sét, amely alatt a

vil la mos ener gi át meg ter mel ték,
d) a te lep hely meg ne ve zést, cí mét, ahol a vil la mos

ener gi át ter mel ték,
e) a fõ be ren de zé sek meg ne ve zé sét, azo no sí tó ját, tí pu -

sát,
f) az erõ mû egy ség név le ges vil la mos tel je sí tõ ké pes sé -

gét,
g) a vil la mos ener gia-ter me lés rész ha tás fo ká nak, va la -

mint az össz ha tás fok ér té két,
h) az ener gia ter me lés hez fel hasz nált ener gia hor do -

zó(k) meg ne ve zé sét és mennyi sé gét,
– hul la dék ener gia hor do zó ese tén az Euró pai Hul la dék

Ka ta ló gus sze rin ti (EWC) kód ját
– bio massza ener gia hor do zó ese tén annak tí pu sát és

szár ma zá si he lyét
i) a meg úju ló ener gia for rás ból vagy hul la dék ból nyert

ener gi á val elõ ál lí tott vil la mos ener gia ter melt és ér té ke sí -
tett mennyi sé gét.

B

KAPCSOLTAN TERMELT VILLAMOS ENERGIA
ESETÉN

A nagy ha tás fo kú, hasz nos hõ ener gi á val kap csol tan ter -
melt vil la mos ener gia ere de tét iga zo ló bi zo nyít vány a kö -
vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) a bi zo nyít vány sor szá mát
b) ter me lõ meg ne ve zé sét, szék he lyét,
c) az idõ szak (nap tá ri év) meg je lö lé sét, amely alatt az

ener gi át meg ter mel ték,
d) a te lep hely meg ne ve zést, cí mét, ahol a vil la mos

ener gi át ter mel ték,
e) a be ren de zés meg ne ve zé sét, azo no sí tó ját, tí pu sát,
f) a be ren de zés név le ges hõ- és vil la mos tel je sí tõ ké pes -

sé gét,

g) az ener gia ter me lés hez fel hasz nált ener gia hor do -
zó(k) meg ne ve zé sét, fû tõ ér té két, mennyi sé gét,

h) a nagy ha tás fo kú hasz nos hõ ener gi á val kap csol tan
ter melt vil la mos ener gia mennyi sé gét,

i) a be ren de zés faj la gos kap csolt vil la mos ener gia-ter -
me lé si mu ta tó já nak ér té két (?),

j) a hõ ter me lés és a vil la mos ener gia-ter me lés rész ha -
tás fo ká nak, va la mint az össz ha tás fok ér té két,

k) az ener gia-meg ta ka rí tás szá mí tá sá nál figye lembe
vett re fe ren cia-ha tás fok ér éke ket (hõ ter me lés és a vil la -
mos ener gia-ter me lés),

l) a el sõd le ges ener gia for rás-meg ta ka rí tás ér té két
%-ban ki fe jez ve,

m) a kap csol tan ter melt hõ ener gia fel hasz ná lá sá nak a
mód ját és cél ját.

12. számú melléklet

a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés
helyzetének elemzéséhez alkalmazandó szempontok

A nagy ha tás fo kú kap csolt ener gia ter me lés hely ze té nek
ér té ke lé se so rán a Hi va tal a kö vet ke zõ szem pon to kat ve szi 
figye lembe:

1. a kap csolt ener gia ter me lés so rán fel hasz nált el sõd le -
ges ener gia for rás, kü lö nös te kin tet tel a meg úju ló ener gia -
for rá sok nak a kap csolt ener gia ter me lés ré vén meg nö vel -
he tõ fel hasz ná lá si le he tõ sé ge i re,

2. a nagy ha tás fo kú kap csol tan ter melt vil la mos ener -
gia és a hasz nos hõ mennyi sé ge meg ál la pí tá sá nak mód já -
ról  szóló kü lön jog sza bály sze rin ti ter me lé si el já rá sok kö -
zül a kap csolt ener gia ter me lés hez tény le ge sen vagy elõ re -
lát ha tó an hasz nált el já rá sok,

3. annak a kü lön el já rás ban tör té nõ hõ ter me lés nek és
vil la mos ener gia-elõ ál lí tás nak, illetve – amennyi ben le het -
sé ges – moz gás i ener gia elõ ál lí tás nak a tí pu sa, ame lyet a
kap csolt ener gia ter me lés he lyet te sít het,

4. a kap csolt ener gia ter me lés le he tõ sé gei a meg lé võ
ter me lõ ka pa ci tá sok fej lesz té se, fel újí tá sa, vagy új ter me lõ 
ka pa ci tá sok lé te sí té se ese tén.

Az ér té ke lés ki ter jed azon mód sze rek re is, ame lyek kel
az el sõd le ges ener gia for rás-meg ta ka rí tás for má já ban je -
lent ke zõ költ ség ha té kony sá got mér ni le het. A költ ség ha -
té kony ság ér té ke lé se so rán az Euró pai Kö zös ség ál tal az
Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te ég haj lat-vál to zá si ke ret -
egyez mé nye Ki o tói Jegy zõ köny ve ér tel mé ben vál lalt ég -
haj lat-vál to zá si kö te le zett sé ge ken be lül el fo ga dott nem ze -
ti kö te le zett ség vál la lá so kat is figye lembe kell ven ni.
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13. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„6. számú melléklet
a 389/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez”

A kapcsoltan termelt villamos energia átvételi
árainak meghatározása

Az 5.  § (1)–(4) be kez dé sei sze rin ti csúcs és völgy idõ -
sza ki ára kat az aláb bi kép let figye lembe véte lével kell
meg ha tá roz ni:

K K
INF

= ´ +
-æ

è
ç

ö

ø
÷0 1

1

100

ahol:

K: az új on nan ér vé nye sí ten dõ csúcs és völgy idõ sza ki
árak;

K0: az ak tu á lis ár vál to zást meg elõ zõ en ér vé nyes csúcs 
és völgy idõ sza ki árak;

INF: A Ma gyar Nem ze ti Bank ál tal a tárgy évet meg elõ -
zõ en no vem ber 30-ig utol já ra köz zé tett, a tárgy -
év re vo nat ko zó fo gyasz tói ár in dex elõ re jel zés

A Kormány
390/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról  szóló

1996. évi XLIII. tör vény végrehajtásáról  szóló
140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú
tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör -
vény 342.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–d) pont já ban és a köz -
pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kormány tag -
jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII.
tör vény 76.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 14.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a hi va tá sos ál lo mány tag ja a Hszt. 23.  §-a sze -
rint írás ban be je len tet te, hogy or szág gyû lé si kép vi se lõi,

euró pai par la men ti kép vi se lõi, fõ pol gár mes te ri, pol gár -
mes te ri, – a rend õrség vagy a pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok ál lo má nyá ba tar to zó eze ken fe lül he lyi és ki -
sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõi – vá lasz tá son nyil ván -
tar tás ba vett je lölt (a továb biak ban: je lölt) az állományille -
té kes pa rancs nok ja vas la tá ra a mun kál ta tói jog kört gya -
kor ló elöl já ró pa rancs ban (ha tá ro zat ban) in téz ke dik a je -
lölt szol gá la ti vi szo nyá nak szü ne tel te té se iránt.”

2.  §

Az R. 37.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„37.  § A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet nél a Hszt.

306.  §-a szem pont já ból fo ko zot tan ve szé lyes be osz tást lát -
nak el azok, akik kü lön le ges biz ton sá gú, illetve hosszú -
idõs spe ci á lis re zsim kör let re vagy kü lön le ges biz ton sá gú
zár ká hoz, vagy HIV-po zi tív fog va tar tot tak kör le té re van -
nak be oszt va.”

3.  §

Az R. 37/B.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A Hszt. 254.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja szem pont -
já ból egyéb ve szé lyes sé gi pót lék ra jo go sult:]

„b) a rend õrségnél az õr zött szál lá son õri zet ben lé võk
kör le té be be osz tott,”

4.  §

Az R. 38/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha tár ren dé sze ti pót lék ra jo go sult a rend õrség hi va -
tá sos ál lo má nyú tag ja – ki vé ve, ha nyo mo zói, illetve köz -
te rü le ti pót lék ban ré sze sül, vagy fo lya ma tos ügye le ti szol -
gá lat el lá tá sá ra szer ve zett be osz tást tölt be – ha az alap fel -
ada tok el lá tá sá ra szer ve zett szol gá la ti be osz tá sok ban ki ne -
ve zés sel, meg bí zás sal vagy ve zény lés sel ha tár ren dé sze ti
vég re haj tói fel ada to kat lát el.”

5.  §

Az R. 38/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„38/B.  § A Hszt. 306.  §-ában meg ha tá ro zott õr zé si pót -

lék ra jo go sult a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet zász lós és
tiszt he lyet tes ál lo mány cso por tú tag ja, ha a fog va tar tot tak -
kal köz vet len és fo lya ma to san fog lal ko zó szol gá la ti be -
osz tást tölt be.”

6.  §
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Az R. 67.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„67.  § (1) A Hszt. 2.  § e) pont já ban meg ha tá ro zott ve ze -

tõk és he lyet te se ik (a továb biak ban: ve ze tõ) ve ze tõi jut ta -
tá sok ra jo go sul tak, e jo go sult sá guk a ve ze tõi meg bí za tá -
suk idõ tar ta má ra áll fenn.

(2) A jut ta tá sok költ ség ve té si fe de ze tét annak a szer ve -
zet nek a költ ség ve té sé bõl kell biz to sí ta ni, amely ben a jo -
go sult ve ze tõ a meg bí za tá sá ból adó dó fel ada ta it tel je sí ti.

(3) A ve ze tõ ré szé re hi va ta li la kás hasz ná la tát le het biz -
to sí ta ni, ha – a vele kö zös ház tar tás ban élõ há zas tár sa
(élet tár sa) la kás vi szo nya it is figye lembe véve – Bu da pes -
ten vagy köz vet len von zás kör ze té ben meg fe le lõ la kás sal
nem ren del ke zik.

(4) A hi va ta li la kás sal  való el lá tás ke re té ben hasz nált la -
kás a jo go sult ré szé re nem ide ge nít he tõ el, a la kás ra vo nat -
ko zó tar tá si szer zõ dés hez hoz zá já ru lás nem ad ha tó, ille tõ -
leg a jo go sult ha lá la ese tén a bér le ti jog vi szony nem foly -
tat ha tó.

(5) Ha a hi va ta li la kás hasz ná la tá ra jo go sult ve ze tõ hi -
va ta li la kás ra nem tart igényt, ké rel mé re la kás fenn tar tá si
té rí tést kell ré szé re fi zet ni.

(6) A la kás fenn tar tá si té rí tés irán ti ké rel met írás ban kell
elõ ter jesz te ni a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nál, aki gon -
dos ko dik az igény jo go sult ság fel té te le i nek el len õr zé sé rõl.

(7) A la kás fenn tar tá si té rí tés havi össze ge a bu da pes ti
(von zás kör ze ti) la kás meg ol dás sal össze füg gés ben fel me -
rült, szám lá val iga zolt lak bér nek meg fe le lõ összeg, leg fel -
jebb azon ban a köz tiszt vi se lõi il let mény alap hat szo ro sa.
A la kás fenn tar tá si té rí tés egy összeg ben, ha von ta utó lag, a
tárgy hót kö ve tõ hó nap 15. nap já ig ese dé kes.

(8) Ha a kül föld re uta zás re pü lõ gép pel tör té nik, Eu ró -
pán be lü li uta zás nál „tu ris ta”, a négy óra re pü lé si idõt
meg ha la dó ten ge ren tú li uta zás nál, ille tõ leg más hosszú
távú já ra tok nál ma ga sabb kom fort osz tály nak meg fe le lõ
árú re pü lõ jegy vá sá rol ha tó a ve ze tõ ré szé re. Vo nat tal tör -
té nõ uta zás ese tén a ve ze tõ elsõ osz tályt ve het igény be.

(9) A ve ze tõ hi va ta los kül föld re uta zás és kül föld rõl tör -
té nõ ha za uta zás ese tén, ille tõ leg kül föl di ál lam i ve ze tõk
vagy a fo ga dó val azo nos szin tû ve ze tõ fo ga dá sa (kí sé ré se)
cél já ból jo go sult a kor mány vá ró-he lyi sé gek hasz ná la tá ra,
to váb bá jo go sult dip lo ma ta út le vél re. Ma gán cé lú uta zás
ese tén a kor mány vá ró hasz ná la ta, illetve a dip lo ma ta út le -
vél nem il le ti meg.

(10) A szer ve ze tet fel ügye lõ vagy irá nyí tó mi nisz ter – a
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter egyet ér té sét
köve tõen – bel sõ sza bály zat ban ál la pít ja meg a fel ügye le te 
vagy irá nyí tá sa alá tar to zó szerv ál lo má nyá ba tar to zó sze -
mé lyek szá má ra biz to sí tott rá dió te le fon- és in ter net-hasz -
ná la ti jo go sult ság rész le tes sza bá lya it.

(11) A ve ze tõt sze mé lyes gép ko csi-hasz ná lat il le ti meg.
A sze mé lyes gép ko csi-hasz ná lat ke re té ben biz to sí tott sze -
mély gép ko csi – amely leg fel jebb fel sõ kö zép ka te gó ri á jú
(8. ka te gó ria) le het – hi va ta los és ma gán cé lú uta zás ra egy -
aránt igény be ve he tõ. A sze mély gép ko csi me net le vél nél -
kül, ér vé nyes for gal mi en ge déllyel ve het részt a köz úti for -
ga lom ban.

(12) A ve ze tõ jo go sult a Kormány köz pon ti üdü lõ jé nek
hasz ná la tá ra. Az üdü lõt az igény jo go sult tal együtt üdü lõ
há zas tár sa (élet tár sa), gyer mek e, gyer mek ének há zas tár sa, 
to váb bá szü lõ je és uno ká ja is igény be ve he ti.

(13) Az or szá gos pa rancs nok és he lyet te se szol gá la ti
iga zol vá nyá nak fel mu ta tá sá val a köz igaz ga tás va la -
mennyi szer vé hez, to váb bá az ál lam ha tal mi szer vek hez és
a köz in téz mé nyek hez be lép het. A rend vé del mi szerv or -
szá gos pa rancs no ka és he lyet te se más rend vé del mi szerv
vagy a Ma gyar Hon véd ség mû kö dé sé re szol gá ló te rü let re
a fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter ál tal sza bá lyo zott mó -
don lép het be.”

7.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba és
2008. ja nu ár 15-én ha tá lyát vesz ti.

(2) Ha tá lyát vesz ti az R.
a) 1.  §-át meg elõ zõ cím zá ró je les ré szé bõl a „227.,”

szö veg;
b) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „227.  §

(1) be kez dés c)–e) pont,” szö veg;
c) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban a „227.  §

(1) be kez dés b) pont,” szö veg;
d) 28.  §-át meg elõ zõ cím zá ró je les ré szé bõl a „237.  §”

szö veg;
e) 59.  §-a és az azt meg elõ zõ cím;
f) 65.  § – 66.  §-a, 66/A.  §-a ;
g) 2/A. szá mú mel lék le té nek „Ha tár õr ség” al cí me és az 

ah hoz tar to zó táb lá zat.

8.  §

Az R.:
a) 5.  § (2) be kez dé sé ben „A Bel ügy mi nisz té ri um ba”

szö veg rész he lyé be „Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz -
té si Mi nisz té ri um ba, az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz -
té ri um ba” szö veg,

b) 27/A.  § (1) be kez dé sé ben a „Hszt. 245/H.  §-ának
(2) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a „Hszt.
245/H.  §-ának (2) és (3) be kez dé se i ben” szö veg,

c) 36.  §-ában az „utol só elõt ti” szö veg rész he lyé be a
„ti ze dik” szö veg,

d) 38.  §-ában a „nyo mo zói pót lék ban” szö veg rész he -
lyé be a „nyo mo zói, illetve ha tár ren dé sze ti pót lék ban” szö -
veg,

e) 2/A. szá mú mel lék le té nek BM és a BM irá nyí tá sa alá 
tar to zó szer vek al cí me és az al cím alat ti táb lá zat, to váb bá a 
Rend õr ség al cím és az al cím alat ti táb lá zat he lyé be e ren -
de let 1. mel lék le te,

f) 2/A. szá mú mel lék le té ben a Vám- és Pénz ügy õr ség al -
cím alat ti táb lá zat he lyé be e ren de let 2. mel lék le te,

g) a 2/A. szá mú mel lék le té ben az „Ál lam tit ká ri il let -
mény re jo go sult” szö veg rész és „He lyet tes ál lam tit ká ri
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 illetményre jo go sult” szö veg rész he lyé be a „Hszt.
245/H.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti il let mény re jo go sult” 
szö veg,

h) 2/B. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. mel lék -
le te
lép.

9.  §

Az ál lam i ve ze tõk és az ál lam igaz ga tá si szer vek köz -
tiszt vi se lõi szá má ra biz to sí tott jut ta tá sok ról és azok fel té -
te le i rõl  szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. ren de let 3.  §-a a
kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül ki, egy ben a § je len -
le gi szö veg e az (1) be kez dés je lö lést kap ja:

„(2) Az ál lam i ve ze tõ ál lam i ve ze tõi iga zol vá nyá nak
fel mu ta tá sá val a köz igaz ga tás va la mennyi szer vé hez, to -
váb bá az ál lam ha tal mi szer vek hez és a köz in téz mé nyek -
hez be lép het. Az ál lam i ve ze tõ rend vé del mi szerv vagy a
Ma gyar Hon véd ség mû kö dé sé re szol gá ló te rü let re a fel -
adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter ál tal sza bá lyo zott mó don
lép het be.”

10.  §

Ha tá lyát vesz ti

a) a hon vé del met érin tõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról 
 szóló 1998. évi LXXXIX. tör vény vég re haj tá sá hoz kap -
cso ló dó kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 52/1999.
(III. 31.) Korm. ren de let,

b) a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
 végrehajtásáról  szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. ren de -
let, mó do sí tá sá ról  szóló 99/2003. (VII. 15.) Korm. ren de let

c) a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
 végrehajtásáról  szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. ren de let 
mó do sí tá sá ról  szóló 34/2005. (II. 19.) Korm. ren de let.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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1. melléklet a 390/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

[2/A. szá mú mel lék let a 140/1996. (VIII. 31.) Korm. ren de let hez

VEZETÕI ALAPMUNKAKÖRÖK]

„Az IRM, valamint az IRM irányítása alá tartozó szervek

Szerv Ve ze tõi szint Mun ka kör (be osz tás) Rend fo ko za ti ma xi mum

Ké pe sí té si kö ve tel mény

ál lam i is ko lai
 vég zett ség

szak ké pe sí tés

Mi nisz té ri u mi fõ osz tály ve ze tõi
il let mény re
jo go sult

fõ osz tály ve ze tõ tá bor nok egye tem szak irá nyú
fel sõ fo kú

szol gá lat ve ze tõ tá bor nok egye tem szak irá nyú
fel sõ fo kú

fõ osz tály ve ze tõ-
he lyet te si
il let mény re
jogosult

fõ osz tály ve ze tõ-
he lyet tes

ez re des egye tem vagy
fõ is ko la

szak irá nyú
fel sõ fo kú

osz tály ve ze tõi
il let mény re
jo go sult

tit kár ság ve ze tõ ez re des egye tem vagy
fõ is ko la

szak irá nyú
fel sõ fo kú

osz tály ve ze tõi
il let mény re
jo go sult

osz tály ve ze tõ al ez re des egye tem vagy
fõ is ko la

szak irá nyú
fel sõ fo kú



Szerv Ve ze tõi szint Mun ka kör (be osz tás) Rend fo ko za ti ma xi mum

Ké pe sí té si kö ve tel mény

ál lam i is ko lai
 vég zett ség

szak ké pe sí tés

Köz pon ti fõ osz tály ve ze tõi
il let mény re
jo go sult

rek tor (RTF)
fõ igaz ga tó
(Ok ta tá si Fõig.)

tá bor nok egye tem szak irá nyú
fel sõ fo kú

fõ osz tály ve ze tõ-
he lyet te si
il let mény re
jogosult

rek tor-he lyet tes
(RTF)
igaz ga tó (RTF)
fõ tit kár (RTF)

ez re des egye tem vagy
fõ is ko la

szak irá nyú
fel sõ fo kú

fõ osz tály ve ze tõ-
he lyet te si
il let mény re
jogosult

fõ igaz ga tó-
he lyet tes
(Ok ta tá si Fõig.),
tan szék ve ze tõ
(RTF)

osz tály ve ze tõi
il let mény re
jo go sult

osz tály ve ze tõ
(RTF, Ok ta tá si
Fõig.)

al ez re des egye tem
vagy
fõ is ko la

szak irá nyú
fel sõ fo kú

Te rü le ti fõ osz tály ve ze tõi
il let mény re
jo go sult

igaz ga tó
(kö zép fo kú
ok ta tá si in té zet)

ez re des egye tem vagy
fõ is ko la

szak irá nyú
fel sõ fo kú

fõ osz tály ve ze tõ-
he lyet te si
il let mény re
jogosult

igaz ga tó he lyet tes
(kö zép fo kú
ok ta tá si intézet)

al ez re des egye tem vagy
fõ is ko la

szak irá nyú
fel sõ fo kú

osz tály ve ze tõi
il let mény re
jo go sult

osz tály ve ze tõ
(kö zép fo kú
ok ta tá si intézet)

al ez re des egye tem vagy
fõ is ko la

szak irá nyú
fel sõ fo kú

Rendõrség

Szerv Ve ze tõi szint Mun ka kör (be osz tás) Rend fo ko za ti ma xi mum

Ké pe sí té si kö ve tel mény

ál lam i is ko lai
 vég zett ség

szak ké pe sí tés

Köz pon ti a Hszt.
245/H.  §-ának
(2) be kez dé se
sze rin ti
il let mény re
jo go sult

or szá gos
rend õrfõkapitány

tá bor nok egye tem szak irá nyú
fel sõ fo kú

a Hszt.
245/H.  §-ának
(2) be kez dé se
sze rin ti
il let mény re
jo go sult

or szá gos
rend õrfõkapitány-
helyettes

fõ osz tály ve ze tõi
il let mény re
jo go sult

ki emelt
fõ ta nács adó
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Szerv Ve ze tõi szint Mun ka kör (be osz tás) Rend fo ko za ti ma xi mum

Ké pe sí té si kö ve tel mény

ál lam i is ko lai
 vég zett ség

szak ké pe sí tés

szol gá lat ve ze tõ
(sze mély ügyi,
el len õr zé si)

hi va tal ve ze tõ

igaz ga tó ez re des egye tem vagy
fõiskolafõ osz tály ve ze tõ

fõ osz tály ve ze tõ-
he lyet te si
il let mény re
jogosult

igaz ga tó he lyet tes

fõ osz tály ve ze tõ-
he lyet tes
(Köz tár sa sá gi
Õrezred)

al ez re des

osz tály ve ze tõi
il let mény re
jo go sult

osz tály ve ze tõ

Te rü le ti fõ osz tály ve ze tõi
il let mény re
jo go sult

rend õrfõkapitány tá bor nok egye tem

igaz ga tó
Nem ze ti
Nyo mo zó Iro da
(a továb biak ban:
NNI)
Re pü lõ té ri
Rend õri
Igaz ga tó ság
(a továb biak ban:
RRI)

pa rancs nok
Ké szen lé ti
Rend õr ség
(a továb biak ban:
KR)

a BRFK
rend õrfõkapitány-
helyettese

KR pa rancs -
nok-he lyet tes

ez re des egye tem
vagy
fõ is ko la

igaz ga tó
(OKI, GEI)

igaz ga tó-he lyet tes
(NNI, RRI)

fõ osz tály ve ze tõ
(NNI, KR,
BRFK)
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Szerv Ve ze tõi szint Mun ka kör (be osz tás) Rend fo ko za ti ma xi mum

Ké pe sí té si kö ve tel mény

ál lam i is ko lai
 vég zett ség

szak ké pe sí tés

fõ osz tály ve ze tõ-
he lyet te si
il let mény re
jogosult

rend õrfõkapitány-
helyettes

gaz da sá gi
igaz ga tó
(pa rancs nok-
he lyet tes KR)

Ál la mi
Fu tár szol gá lat
(a továb biak ban:
AFSZ)
Légi Ren dé sze ti
Pa rancs nok ság
(a továb biak ban:
LRP)

hi va tal ve ze tõ
BRFK

szol gá lat -
pa rancs nok
(KR
ter ror el há rí tó,
tûz sze rész)

igaz ga tó (MRFK)

igaz ga tó he lyet tes
(OKI)

al ez re des

hi va tal ve ze tõ

szol gá lat ve ze tõ

zász ló alj -
pa rancs nok
(BRFK)

osz tály ve ze tõi
il let mény re
jo go sult

osz tály ve ze tõ

szol gá lat -
pa rancs nok
(KR pénz kis érõ)

szak cso port ve ze tõ
(OKI)

szol gá lat -
pa rancs nok-
he lyet tes (KR
ter ror el há rí tá si)

Pa rancs nok-
he lyet tes
(LRP)
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Szerv Ve ze tõi szint Mun ka kör (be osz tás) Rend fo ko za ti ma xi mum

Ké pe sí té si kö ve tel mény

ál lam i is ko lai
 vég zett ség

szak ké pe sí tés

He lyi fõ osz tály ve ze tõi
il let mény re
jo go sult

ka pi tány ság ve ze tõ
(ki emelt)

ez re des egye tem vagy
fõ is ko la

ka pi tány ság ve ze tõ al ez re des

fõ osz tály ve ze tõ-h
e lyet te si
il let mény re
jogosult

ka pi tány ság ve ze tõ
-he lyet tes
(ki emelt)

ha tár ren dé sze ti
ki ren delt ség
vezetõ

osz tály ve ze tõi
il let mény re
jo go sult

osz tály ve ze tõ

õrs pa rancs nok
(oszt. jog áll.)

”

2. melléklet a 390/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

[2/A. szá mú mel lék let a 140/1996. (VIII. 31.) Korm. ren de let hez

VEZETÕI ALAPMUNKAKÖRÖK

VÁM- ÉS PÉNZÜGYÕRSÉG]
„

Szerv Ve ze tõi szint Mun ka kör (be osz tás) Rend fo ko za ti ma xi mum
Ké pe sí té si kö ve tel mény

ál lam i is ko lai vég zett ség szak ké pe sí tés

Köz pon ti a Hszt. 245/H.  §
(2) be kez dé se
sze rin ti
il let mény re
jo go sult

or szá gos
pa rancs nok

tá bor nok egye tem szak irá nyú
fel sõ fo kú

a Hszt. 245/H.  §
(2) be kez dé se
sze rin ti
il let mény re
jo go sult

or szá gos
pa rancs nok -
he lyet tes

tá bor nok egye tem szak irá nyú
fel sõ fo kú

fõ osz tály ve ze tõi
il let mény re
jo go sult

fõ osz tály ve ze tõ tá bor nok egye tem szak irá nyú
fel sõ fo kú

fõ osz tály ve ze tõ-
he lyet te si
il let mény re
jogosult

fõ osz tály ve ze tõ-
he lyet tes,
tan szék ve ze tõ
(RTF)

ez re des egye tem vagy
fõ is ko la

szak irá nyú
fel sõ fo kú

osz tály ve ze tõi
il let mény re
jo go sult

osz tály ve ze tõ ez re des egye tem vagy
fõ is ko la

szak irá nyú
fel sõ fo kú
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Te rü le ti fõ osz tály ve ze tõi 
il let mény re
jo go sult

kö zép fo kú szerv 
pa rancs nok**

tá bor nok egye tem szak irá nyú
fel sõ fo kú

fõ osz tály ve ze tõ-
he lyet te si
il let mény re
jogosult

kö zép fo kú szerv
pa rancs nok-
he lyet tes***,
re gi o ná lis
nyo mo zó hi va tal
parancsnok

ez re des egye tem vagy
fõ is ko la

szak irá nyú
fel sõ fo kú

osz tály ve ze tõi
il let mény re
jo go sult

osz tály ve ze tõ
(kö zép fo kú szerv), 
re gi o ná lis
nyo mo zó hi va tal
pa rancs nok -
he lyet tes

al ez re des egye tem vagy
fõ is ko la

szak irá nyú
fel sõ fo kú

He lyi fõ osz tály ve ze tõ-
he lyet te si
il let mény re
jogosult

fõ vám hi va tal
pa rancs nok,
re gi o ná lis
el len õr zé si
köz pont
parancsnok

al ez re des egye tem vagy
fõ is ko la

szak irá nyú
fel sõ fo kú

osz tály ve ze tõi
il let mény re
jo go sult

fõ vám hi va tal
pa rancs nok -
he lyet tes,
re gi o ná lis
el len õr zé si
köz pont
pa rancs nok -
he lyet tes, alsó
fokú szerv
pa rancs nok****,
fõ vám hi va tal
kirendeltség-
vezetõ

al ez re des egye tem vagy
fõ is ko la

szak irá nyú
fel sõ fo kú

   * OLAF: Euró pai Csa lás el le nes Hi va tal.
  ** Ki vé ve: re gi o ná lis nyo mo zó hi va tal pa rancs nok.
 *** Ki vé ve: re gi o ná lis nyo mo zó hi va tal pa rancs nok he lyet tes.
**** Ki vé ve: fõ vám hi va ta li, re gi o ná lis el len õr zé si köz pont pa rancs nok.

3. melléklet a 390/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

[2/B. szá mú mel lék let a 140/1996. (VIII. 31.) Korm. ren de let hez

A rendszeresített alapbeosztások beosztási kategóriába sorolása]
„

Be osz -
tá si 
ka te-
gó ria

Szerv

IRM, PM, va la mint 
az IRM

és az ÖTM, PM
irá nyí tá sa alá

 tar to zó szer vek

Rend õr ség

Ka taszt ró fa-
vé de lem

(pol gá ri vé de lem,
hiv. áll. tûz ol tó ság)

Hi va tá sos
 ön kor mány za ti

tûz ol tó ság

Bün te tés-
vég re haj tás

Vám- 
és Pénz ügy õr ség

I. BESOROLÁSI OSZTÁLY

VI. Mi nisz té ri u mi ki emelt
fõ re fe rens
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Be osz -
tá si 
ka te-
gó ria

Szerv

IRM, PM, va la mint 
az IRM

és az ÖTM, PM
irá nyí tá sa alá

 tar to zó szer vek

Rend õr ség

Ka taszt ró fa-
vé de lem

(pol gá ri vé de lem,
hiv. áll. tûz ol tó ság)

Hi va tá sos
 ön kor mány za ti

tûz ol tó ság

Bün te tés-
vég re haj tás

Vám- 
és Pénz ügy õr ség

Köz pon ti osz tály ve ze tõ-
he lyet tes,
al osz tály -
ve ze tõ,
ki emelt
fõ re fe rens,
szak cso port
ve ze tõ,
fõ is ko lai
tanár, docens

osz tály ve ze tõ-
he lyet tes
al osz tály-
ve ze tõ,
ki emelt
fõ re fe rens

osz tály ve ze tõ-
he lyet tes,
al osz tály -
ve ze tõ,
ki emelt
fõreferens

osz tály ve ze tõ-
he lyet tes,
ki emelt
fõ re fe rens

osz tály ve ze tõ-
he lyet tes,
al osz tály -
ve ze tõ,
ki emelt
fõreferens

Te rü le ti osz tály ve ze tõ-
he lyet tes,
al osz tály -
ve ze tõ,
ki emelt
fõ re fe rens,
szak cso port
vezetõ

osz tály ve ze tõ-
he lyet tes
al osz tály -
ve ze tõ,
ki emelt
fõreferens

osz tály ve ze tõ-
he lyet tes,
al osz tály -
ve ze tõ,
ki emelt
fõreferens

osz tály ve ze tõ-
he lyet tes,
al osz tály -
ve ze tõ,
ki emelt
fõreferens

osz tály ve ze tõ-
he lyet tes,
ki emelt
fõ re fe rens

osz tály ve ze tõ-
he lyet tes,
al osz tály -
ve ze tõ,
ki emelt
fõreferens

He lyi al osz tály-
ve ze tõ,
ki emelt
fõ re fe rens
ki ren delt ség -
ve ze tõ-
he lyet tes

osz tály ve ze tõ-
he lyet tes,
al osz tály -
ve ze tõ,
ki emelt
fõreferens

osz tály ve ze tõ-
he lyet tes,
al osz tály -
ve ze tõ,
ki emelt
fõreferens

V. Mi nisz té-
ri u mi

fõ re fe rens

Köz pon ti cso port ve ze tõ, 
ki emelt
fõ elõ adó,
fõ is ko lai
ad junk tus

cso port ve ze tõ, 
ki emelt
fõ elõ adó

cso port ve ze tõ, 
ki emelt
fõ elõ adó

ki emelt
fõ elõ adó

cso port ve ze tõ, 
ki emelt
fõ elõ adó

Te rü le ti cso port ve ze tõ, 
ki emelt
fõ elõ adó

cso port ve ze tõ, 
ki emelt
fõ elõ adó

cso port ve ze tõ, 
ki emelt
fõ elõ adó,
fõ is ko lai
ad junk tus

cso port ve ze tõ, 
ki emelt
fõ elõ adó

cso port ve ze tõ, 
ki emelt
fõ elõ adó

cso port ve ze tõ, 
ki emelt
fõ elõ adó

He lyi cso port ve ze tõ, 
ki emelt
fõ elõ adó

ki emelt
fõ elõ adó

cso port ve ze tõ, 
ki emelt
fõ elõ adó

cso port ve ze tõ, 
ki emelt
fõ elõ adó

IV. Köz pon ti fõ elõ adó,
fõ is ko lai
ta nár se géd

fõ elõ adó fõ elõ adó fõ elõ adó fõ elõ adó

Te rü le ti fõ elõ adó fõ elõ adó fõ elõ adó fõ elõ adó fõ elõ adó fõ elõ adó

He lyi fõ elõ adó
tech ni kai tiszt

fõ elõ adó fõ elõ adó fõ elõ adó

III. Köz pon ti elõ adó elõ adó elõ adó elõ adó elõ adó

Te rü le ti elõ adó elõ adó elõ adó elõ adó elõ adó elõ adó

He lyi elõ adó elõ adó elõ adó elõ adó
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Be osz -
tá si 
ka te-
gó ria

Szerv

IRM, PM, va la mint 
az IRM

és az ÖTM, PM
irá nyí tá sa alá

 tar to zó szer vek

Rend õr ség

Ka taszt ró fa-
vé de lem

(pol gá ri vé de lem,
hiv. áll. tûz ol tó ság)

Hi va tá sos
 ön kor mány za ti

tûz ol tó ság

Bün te tés-
vég re haj tás

Vám- 
és Pénz ügy õr ség

II. Köz pon ti fo gal ma zó fo gal ma zó fo gal ma zó fo gal ma zó fo gal ma zó

Te rü le ti fo gal ma zó fo gal ma zó fo gal ma zó fo gal ma zó fo gal ma zó fo gal ma zó

He lyi fo gal ma zó fo gal ma zó fo gal ma zó fo gal ma zó

I. Köz pon ti szer zõ dé ses

Te rü le ti szer zõ dé ses szer zõ dé ses

He lyi szer zõ dé ses szer zõ dé ses

Pá lya kez dõ

II. BESOROLÁSI OSZTÁLY

IV. Köz pon ti szol gá lat -
pa rancs nok
szol gá la ti
cso port ve ze tõ

fõ szem lész

Te rü le ti szol gá lat -
pa rancs nok

szol gá lat -
pa rancs nok
szol gá la ti
cso port ve ze tõ

szol gá lat -
ve ze tõ

szol gá lat -
ve ze tõ

Fõ fel ügye lõ fõ szem lész

He lyi szol gá lat -
pa rancs nok
szol gá la ti
cso port ve ze tõ

szol gá lat -
ve ze tõ,
szer pa rancs -
nok

ro ham pa -
rancs nok-
he lyet tes,
szol gá lat -
pa rancs nok-
he lyet tes

fõ szem lész

III. Mi nisz té ri u mi

Köz pon ti se géd elõ adó jár õr ve ze tõ,
se géd elõ adó

Se géd elõ adó szem lész,
se géd elõ adó

Te rü le ti se géd elõ adó jár õr ve ze tõ,
se géd elõ adó
fõ ha tár ren dész

se géd elõ adó se géd elõ adó Se géd elõ adó,
mû ve ze tõ

szem lész,
se géd elõ adó

He lyi jár õr ve ze tõ,
kör ze ti
meg bí zott
fõ ha tár ren dész

kü lön le ges
szer ke ze lõ

se géd elõ -
adó
szer pa rancs -
nok,
kü lön le ges
szer ke ze lõ

szem lész

II. Mi nisz té ri u mi –

Köz pon ti gép jár mû -
ve ze tõ

szak ügy in té zõ

Te rü le ti ki kép zõ jár õr
ha tár ren dész

gép jár mû -
ve ze tõ

gép jár mû -
ve ze tõ

fel ügye lõ szak ügy in té zõ

He lyi jár õr
ha tár ren dész

be osz tott
tûz ol tó

be osz tott
tûz ol tó

szak ügy in té zõ

I. Köz pon ti szer zõ dé ses

Te rü le ti szer zõ dé ses szer zõ dé ses

He lyi szer zõ dé ses szer zõ dé ses

Pá lya kez dõ

”
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A Kormány
391/2007. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a lakáscélú állami támogatásokról  szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a Ma gyar Köz tár sa ság 2000. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 1999. évi CXXV. tör vény 91.  § (1) be kez dés
e) pont já ban, a Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör vény 109.  §
(1) be kez dés j) pont já ban, a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi 
költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi CXXXV. tör vény 121.  §
(1) be kez dés f) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az
Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel adat -
kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A la kás cé lú ál lam i tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a (2) be -
kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let sze rint nyújt ha tó tá mo ga tá sok a kö vet ke -
zõk:]

„h) ka mat tá mo ga tás ér té ke sí tés vagy bér be adás cél já ra
való la kás épí tés hez”

(2) Az R. 1.  §-a (4) be kez dé sé nek 5., 7–8. és 11. pont jai
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban az egyes fo gal mak je len té -
se a kö vet ke zõ:]

„5. Hi tel in té zet: ma gyar or szá gi szék hellyel vagy fi ók -
te lep pel ren del ke zõ hi tel in té zet, va la mint a hi tel in té zet tel
egyen ér té kû pru den ci á lis sza bá lyo zás nak meg fe le lõ pénz -
ügyi vál lal ko zás a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko -
zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény ben fog lal tak nak
meg fele lõen, illetve a biz to sí tó in té zet a biz to sí tók ról és a
biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló 2003. évi LX. tör vény ben
fog lal tak nak meg fele lõen;”

„7. tá mo ga tott sze mély:

a) a ma gyar ál lam pol gár és az a sze mély, akit kü lön tör -
vény alap ján a ma gyar ál lam pol gár jo gai il let nek meg,

b) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mély, aki a sza bad moz gás és a há rom hó na pot meg ha -
la dó tar tóz ko dás jo gát – a sza bad moz gás és tar tóz ko dás
jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá -
sá ról  szóló 2007. évi I. tör vény sze rint – a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén gya ko rol ja, és a pol gá rok sze mé lyi ada ta i -
nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi
LXVI. tör vény sze rint be je len tett la kó hellyel ren del ke zik,

c) a har ma dik or szág be li ál lam pol gár, ha a har ma dik
or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról
 szóló 2007. évi II. tör vény ben fog lal tak sze rint be ván do -
rolt vagy le te le pe dett jog ál lás sal ren del ke zik,

d) a hon ta lan, ha a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok
be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény ben fog lal tak 
alap ján ilyen jog ál lá sú nak is mer ték el.”

„8. egye dül ál ló: az a sze mély, aki ha ja don, nõt len, öz -
vegy, el vált és nincs élet tár sa.”

„11. hasz nált la kás: tény le ge sen hasz ná lat ba vett, a
lak ha tás fel té te le i nek a vo nat ko zó jog sza bá lyi kö ve tel mé -
nyek sze rint meg fe le lõ, új nak nem mi nõ sü lõ la kás.”

(3) Az R. 1.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Az 1.  § (2) be kez dés a)–h) pont jai sze rin ti tá mo ga -
tá sok igény be vé te lé nek jog sze rû sé gét a Ma gyar Ál lam -
kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár) ellen õr zi. Ez alól ki vé -
tel a 19.  § sze rin ti ál lam i adó ha tó sá gi ellen õr zés, ame lyet
az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény ren del ke zé sei alap ján az
ál lam i adó ha tó ság vé gez.”

2.  §

(1) Az R. 2.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az 1.  § (2) be kez dés a)–c) pont jai sze rin ti tá mo ga -
tá so kat (a továb biak ban: köz vet len tá mo ga tá sok) a
(2)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel

a) az 5.  § (3) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás ki vé te lé vel
új la kás fel épí té sé hez,

b) az 5.  § (3) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás ki vé te lé vel
új la kás vá sár lá sá hoz,

c) az 5.  § (3) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás ki vé te lé vel
la kás szö vet ke zet tu laj do ná ban lévõ, új on nan épí tett lak -
rész ál lan dó hasz ná la ti jo gá nak (a továb biak ban: ál lan dó
hasz ná la ti jog) meg szer zé sé hez,

d) az 5.  § (3) be kez dé se és a 9.  § sze rin ti tá mo ga tá sok
ki vé te lé vel la kás bõ ví té sé hez,

e) az 5.  § (2) be kez dé se d) pont ja, va la mint az 5.  §
(3) be kez dé se sze rin ti kör ben hasz nált la kás vá sár lá sá hoz
nagy ko rú tá mo ga tott sze mély, va la mint a 16. élet évét
 betöltött, tar tós ne ve lés be vett kis ko rú tá mo ga tott sze mély
ve he ti igény be.

(2) La kás épí té sé hez, vá sár lá sá hoz, ál lan dó hasz ná la ti
jog meg szer zé sé hez köz vet len tá mo ga tá sok ak kor igé -
nyel he tõk, ha az igény lõ nek, há zas tár sá nak, élet tár sá nak
és gyer mek ének, va la mint a vele együtt köl tö zõ csa lád tag -
ja i nak la kás tu laj do na, ál lan dó la kás hasz ná la ti joga nincs,
illetve e jo gok in gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zé sé re irá -
nyuló ké rel me nincs fo lya mat ban, to váb bá ön kor mány za ti
tu laj don ban lévõ, il le tõ leg szol gá la ti jog vi szony hoz vagy
mun ka kör höz kö tött la kás ra bér le ti jog vi szo nya nincs,
vagy ar ról ér vé nye sen írás ban le mon dott és a bér be adó azt
írás ban el fo gad ta. La kás vá sár lás ese tén a köz vet len tá mo -
ga tás ak kor igé nyel he tõ, ha az el adó az igény lõ nek nem – a 
Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény
(a továb biak ban: Ptk.) 685.  § b) pont ja sze rin ti – kö ze li
hoz zá tar to zó ja és nem élet tár sa.
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(3) E ren de let al kal ma zá sá ban a la kás tu laj don nal egy
te kin tet alá esik a gaz da sá gi tár sa ság tag ja ál tal a tár sa ság
ré szé re va gyo ni hoz zá já ru lás ként szol gál ta tott, va la mint
az épí té si és hasz ná lat ba vé te li (fenn ma ra dá si) en ge dély -
ben meg ha tá ro zott cél tól, il le tõ leg a ren del te té sé tõl tar tó -
san el té rõ cél ra hasz nál ha tó la kás. Er rõl a tény rõl va la mint
a (2) be kez dés ben fog lalt fel té te lek tel je sü lé sé rõl a köz vet -
len tá mo ga tást igény lõ, annak há zas tár sa, élet tár sa és az
együtt köl tö zõ csa lád tag(ok) bün te tõ jo gi fe le lõs ség mel lett 
írás ban kö te le sek nyi lat koz ni.”

(2) Az R. 2.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A köz vet len tá mo ga tás igény be vé te lé hez a nem
ma gyar ál lam pol gár igény lõ kö te les:

a) szár ma zá si or szá gá nak ha tó sá ga ál tal ki ál lí tott hi va -
ta los ira tot és annak hi te les ma gyar nyel vû for dí tá sát be -
mu tat ni a hi tel in té zet nek, mellyel iga zol ja, hogy sa ját ma -
gá nak, há zas tár sá nak, élet tár sá nak, gyer mek ének és az
együtt köl tö zõ csa lád tag(ok)nak szár ma zá si or szá gá ban a
(2)–(3) be kez dés sze rin ti la kás tu laj do na nincs, va la mint

b) bün te tõ jo gi fe le lõs sé ge mel lett írás ban nyi lat koz ni
ar ról, hogy a köz vet len tá mo ga tás sal épí te ni, vá sá rol ni,
bõ ví te ni kí vánt la kás a ter mõ föld rõl  szóló tör vény sze rin ti
el sõd le ges la kó he lyé ül szol gál.”

3.  §

Az R. 3.  §-ának (2)–(5) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A la kás igény mér té ke az igény lõ és a vele együtt -
köl tö zõ csa lád ta gok (há zas társ, élet társ, kis ko rú gyer mek,
va la mint a 7.  §-ban – a jö ve del mük tõl füg get le nül – meg -
ha tá ro zott csa lád ta gok) szá má tól füg gõ en a kö vet ke zõ:

a) egy-két sze mély ese té ben: leg alább egy és leg fel jebb 
há rom la kó szo ba,

b) há rom sze mély ese té ben: leg alább más fél és leg fel -
jebb há rom és fél la kó szo ba,

c) négy sze mély ese té ben: leg alább ket tõ és leg fel jebb
négy la kó szo ba.

Min den to váb bi sze mély ese té ben fél la kó szo bá val nõ a
la kás igény mér té ke. Há rom vagy több gyer me ket ne ve lõ
csa lád ese té ben min den to váb bi sze mély nél a la kás igény
mér té ké nek alsó ha tá ra fél la kó szo bá val, de leg fel jebb há -
rom la kó szo bá ig nõ, fel sõ ha tá ra egy la kó szo bá val nõ.
Ket tõ fél la kó szo bát egy la kó szo ba ként kell figye lembe
ven ni.

(3) A (2) be kez dés al kal ma zá sá nál a pad ló bur ko lat jel -
le gé tõl füg get le nül:

a) a fél la kó szo ba hasz nos alap te rü le te a 6 négy zet mé -
tert meg ha lad ja, de nem ha lad ja meg a 12 négy zet mé tert,

b) a la kó szo ba hasz nos alap te rü le te meg ha lad ja a 12 négy -
zet mé tert, de – a meg lé võ, ki ala kult ál la po tot ki vé ve –
 legfeljebb 30 négy zet mé ter, amennyi ben en nél na gyobb,
úgy két szo ba ként kell szá mí tás ba ven ni. Amennyi ben a
nap pa li szo ba, az ét ke zõ és a kony ha osz tat lan kö zös tér -

ben van, és hasz nos alap te rü le tük együt te sen meg ha lad ja a 
60 négy zet mé tert, úgy – egy la kás ese tén egy al ka lom -
mal – két szo ba ként kell figye lembe ven ni,

c) a la kó szo ba leg alább egy 2 mé ter szé les – ajtó és ab -
lak nél kü li – fal fe lü let tel ren del ke zik.

(4) Mél tá nyol ha tó a la kás igény, ha a la kás te le ká rat nem 
tar tal ma zó épí té si költ sé ge (vé te li ára) az ugyan olyan szo -
ba szá mú la ká sok nak e ren de let mel lék le té ben sze rep lõ
épí té si át lag költ sé gét nem ha lad ja meg.

(5) Az együtt la kó fi a tal gyer mek te len há zas pár ese té ben 
a mél tá nyol ha tó la kás igény meg ha tá ro zá sá nál leg fel jebb
két szü le ten dõ gyer me ket, egy gyer me kes fi a tal há zas pá -
rok ese té ben to váb bi egy szü le ten dõ gyer me ket is szá mí -
tás ba kell ven ni.”

4.  §

Az R. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 
„4.  § A köz vet len tá mo ga tás nyúj tá sá nak fel té te le to -

váb bá, hogy az igény lõ(k) és az együtt köl tö zõ(k) a ren del -
ke zé sük re álló anya gi esz kö zö ket az épí té si költ ség vagy a
vé tel ár ki egyen lí té sé re hasz nál ják fel. Az igény lõ(k) és az
együtt köl tö zõ(k) ren del ke zé sé re álló anya gi esz köz ként
kell szá mí tás ba ven ni a tá mo ga tás nyúj tá sá ról  szóló szer -
zõ dés meg kö té sét meg elõ zõ 5 éven be lül ér té ke sí tett la ká -
sá nak, illetve tu laj do ni há nya dá nak az el adá si árát is,
amely csök kent he tõ:

a) az ér té ke sí tett la kást ter he lõ és vissza fi ze tett ön kor -
mány za ti, mun kál ta tói tá mo ga tás sal,

b) a ki egyen lí tett la kás cé lú hi tel in té ze ti köl csön össze -
gé vel,

c) a szám lá val iga zolt in gat lan-köz ve tí tõi ju ta lék
össze gé vel,

d) a tá mo ga tás nyúj tá sá ról  szóló szer zõ dés meg kö té sét
leg fel jebb egy év vel meg elõ zõ en vá sá rolt és az épí tés
hely szí né ül szol gá ló épí té si te lek nek az ál ta lá nos for gal mi
adó (a továb biak ban: áfa) össze gé vel nö velt vé tel árá val,

e) a tá mo ga tás sal vá sá rol ni kí vánt la kás te le ká rat is tar -
tal ma zó vé tel árá nak leg fel jebb 10%-ával, ha ezen összeg
ki fi ze té se a ko ráb bi la kás el adá sát be jegy zõ föld hi va ta li
ha tá ro zat ki adá sá nak idõ pont ját leg fel jebb 120 nap pal elõ -
zi meg,

f) olyan szám lá val, szer zõ dés sel iga zol tan ki fi ze tett
összeg gel, ame lyet az igény lõ az ál ta la vá sá rolt, de meg
nem va ló sult la kás szer zés re fi ze tett ki, ha az összeg az ér -
té ke sí tés cél já ra la kást épí tõ gaz da sá gi tár sa ság bí ró ság ál -
tal el ren delt fel szá mo lá sá nak tel jes be fe je zé sét köve tõen
nem té rült meg.”

5.  §

(1) Az R. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ked vez mény a kö vet ke zõ cé lok ra nyújt ha tó:]
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„c) olyan épí té si mun kák ra, ame lyek ered mé nye kép -
pen 50%-ot el érõ arány ban az igény lõ tu laj do ná ban lévõ
la kás a, a la kás hasz nos alap te rü le té nek nö ve lé sé vel leg -
alább egy la kó szo bá val bõ vül,”

(2) Az R. 5.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Fi a ta lok ott hon te rem té si tá mo ga tá sá ra jo go sul tak a
gyer mek e(ke)t ne ve lõ, 35 év alat ti há zas tár sak, leg alább
egy éve kö zös ház tar tás ban élõ élet tár sak vagy egye dül ál ló 
sze mé lyek a hasz nált, leg alább kom for tos la kás vá sár lá sá -
hoz szük sé ges ön erõ nö ve lé se ér de ké ben, amennyi ben az
in gat lan vé te lá ra nem ha lad ja meg Bu da pes ten és me gyei
jogú vá ro sok ban a 12 mil lió fo rin tot, vi dé ken a 8 mil lió fo -
rin tot. A la kás vé te lá ra leg fel jebb 10%-kal tér het el a hi tel -
in té zet ál tal meg ál la pí tott for gal mi ér ték tõl, de nem le het
több, mint a te le pü lés be so ro lá sa sze rin ti, je len be kez dés -
ben meg ha tá ro zott vé tel ár kor lát. Azt, hogy a hasz nált la -
kás a lak ha tás fel té te le i nek a vo nat ko zó jog sza bá lyi kö ve -
tel mé nyek sze rint meg fe lel, a hi tel in té zet a hely szí nen is
kö te les el len õriz ni.”

(3) Az R. 5.  §-ának (6)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A fi a ta lok ott hon te rem té si tá mo ga tá sá nak össze ge
meg egye zik az (5) be kez dés sze rin ti ked vez ménnyel, de
nem ha lad hat ja meg az adás vé te li szer zõ dés sze rin ti vé tel -
ár 70%-át. E tá mo ga tást igé nyel he tik a tá mo ga tást ko ráb -
ban szü le tett gyer me kek után igény be ve võk a ké sõbb szü -
le tett gyer mek(ek) után is – az adás vé te li szer zõ dés kel té -
nek idõ pont já ban ér vény ben volt összeg ben – ab ban az
eset ben, ha köl csön szer zõ dé sük van. Az igény be vett tá -
mo ga tást a köl csön bõl még fenn ál ló – el sõd le ge sen a 12.  §
sze rin ti – tar to zás tör lesz té sé re le het for dí ta ni.

(7) A köl csön szer zõ dés meg kö té sé nek idõ pont já ban ha -
tály ban volt jog sza bály ren del ke zé se i nek meg fe le lõ adóst
az ott meg ha tá ro zott mér té kû ked vez mény a köl csön szer -
zõ dés meg kö té sét köve tõen szü le tett gyer me kek után is
meg il le ti – ide nem ért ve a 6.  § (3) be kez dés b), c) pont ja
sze rin ti gyer me ket –, szá mí tás ba véve a szü le tés idõ pont -
já ban, örök be fo ga dás nál az örök be fo ga dás idõ pont já ban
meg lé võ (1) be kez dés sze rin ti gyer me ke i ket, sze mé lyi és
egyéb – a köl csön szer zõ dés meg kö té se kor ha tály ban volt
ren de let sze rin ti – fel té te le ket. Amennyi ben a tá mo ga tás ra
jo go sult adós a ked vez ményt a 20.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ha tár idõt köve tõen igény li, ak kor a ked vez -
mény a (2) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott cél -
ra nyúj tott és a szü le tés idõ pont já ban meg lé võ köl csön bõl
még fenn ál ló tar to zás csök ken té sé re hasz nál ha tó fel. A
12–13.  § sze rin ti köl csö nök ese té ben a gyer mek szü le té sé -
nek, vagy örök be fo ga dá sá nak idõ pont já ig ese dé kes sé vált 
és az adós ter hé re el szá molt szer zõ dé ses ka ma tok nak a
ked vez mény re jutó össze gét is jóvá kell írni. Amennyi ben
az igény lés a 20.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõn be lül tör té nik, a ked vez mény – az adós vá lasz tá sa
sze rint – az épí té si költ ség (vé tel ár) meg fi ze té sé re is fel -
hasz nál ha tó.”

6.  §

(1) Az R. 5/A.  §-ának (6) be kez dé se a kö vet ke zõ szö -
veg résszel egé szül ki:

„Amennyi ben az igény lõ a gyer mek meg szü le té sét ezen 
ha tár idõn túl je len ti be, úgy a be je len tés tõl szá mí tott 60 na -
pon be lül a hi tel in té ze ten ke resz tül kö te les vissza fi zet ni a
gyer mek meg szü le té se és a be je len tés idõ pont ja kö zöt ti
idõ tar tam alatt az ál lam ál tal ki fi ze tett ka ma tot, költ sé get
és ka mat tá mo ga tást.”

(2) Az R. 5/A.  §-a a kö vet ke zõ (11)–(14) be kez dés sel
egé szül ki:

„(11) Amennyi ben az igény lõ há zas pár a gyer mek vál la -
lá sát nem tel je sí ti, de a 30/1998. (VI. 24.) NM ren de let
sze rin ti egész ség ügyi szol gál ta tó iga zol ja, hogy az igény lõ 
há zas pár

a) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ke re té ben igény be ve -
he tõ med dõ ség ke ze lé si el já rá sok ról  szóló 49/1997.
(XII. 17.) NM ren de let sze rin ti ma xi má lis al ka lom mal in
vit ro fer ti li zá ció (a továb biak ban: IVF) ke ze lé sen részt
vett, vagy

b) a gyer mek vál la lá sát azért nem tud ta tel je sí te ni, mert
vele szem ben az IVF ke ze lés meg kez dé se elõtt, vagy az
IVF ke ze lé sek köz ben a 30/1998. (VI. 24.) NM ren de let
1.  § (2) be kez dé se sze rin ti ki zá ró egész ség ügyi ok me rült
fel,

a meg elõ le ge zés ide je alatt az ál lam ál tal meg fi ze tett
– 13.  § (2) be kez dé se sze rin ti – el len szol gál ta tá so kat nem,
ha nem ki zá ró lag a meg elõ le ge zõ köl csön tõ ke össze gét
kell vissza fi zet nie, fel té ve, ha a (14) be kez dés ben fog lal -
tak is meg va ló sul tak.

(12) A (11) be kez dés b) pont ja sze rin ti iga zo lás ki ál lí tá -
sa so rán az egész ség ügyi szol gál ta tó az iga zo lá son fel tün -
te ti a ki zá ró ok meg ál la pí tá sá nak elsõ idõ pont ját, az zal,
hogy az iga zo lá son a ki zá ró ok té nyén és idõ pont ján kí vül
egész ség ügyi adat nem tün tet he tõ fel.

(13) A (11) be kez dés sze rin ti meg elõ le ge zés idõ tar ta ma
alatt az ál lam ál tal meg fi ze tett el len szol gál ta tá so kat a fo -
lyó sí tó hi tel in té zet hez be nyúj tott ké re lem re a köz pon ti
költ ség ve tés fi ze ti ki az adós he lyett. A ké rel met az IVF
ke ze lést vég zõ in téz mény ál tal ki ál lí tott iga zo lás kel té tõl
szá mí tott 60 na pon be lül, de leg fel jebb a meg elõ le ge zés rõl 
 szóló szer zõ dés ben vál lalt ha tár idõ le tel té ig le het be nyúj -
ta ni. Ha az igény lõ a ké rel met az iga zo lás kel té tõl szá mí -
tott 60 na pon túl nyújt ja be, úgy a be je len tés tõl szá mí tott
60 na pon be lül a hi tel in té ze ten ke resz tül kö te les vissza fi -
zet ni az iga zo lás dá tu ma és a be je len tés idõ pont ja kö zöt ti
idõ tar tam alatt az ál lam ál tal ki fi ze tett ka ma tot, költ sé get
és ka mat tá mo ga tást.

(14) A hi tel in té zet csak olyan iga zo lást fo gad hat el,
amely alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a meg elõ le ge zõ köl -
csön szer zõ dés meg kö té sé nek idõ pont ja meg elõ zi a ki zá ró
ok meg ál la pí tá sá nak elsõ idõ pont ját.”
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7.  §

Az R. 7.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) A ked vez ménnyel va la mint a fi a ta lok ott hon te rem -
té si tá mo ga tá sá val épí tett, vá sá rolt, bõ ví tett la kás ban az
épít te tõ(k)nek, vá sár ló(k)nak – az 5.  § (2) be kez dés
d) pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel – leg alább 50%-os tu laj -
do ni há nyad dal kell ren del kez nie. Há zas pár, élet társ
igény lõk ese tén a la kás ban mind két fél nek tu laj dont kell
sze rez nie és azt az in gat lan-nyil ván tar tás ba be kell je gyez -
ni. A la kás ban az igény lõn kí vül csak az ál ta la el tar tott
gyer mek, vagy más együtt köl tö zõ csa lád tag sze rez het tu -
laj dont.”

8.  §

Az R. 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A tá mo ga tás

a) aka dály men tes új la kás épí té sé hez, vá sár lá sá hoz
leg fel jebb két száz öt ven ezer fo rint,

b) meg lé võ la ká son vég zett aka dály men te sí tés hez leg -
fel jebb száz öt ven ezer fo rint, ha az épít te tõ vagy a vá sár ló,
il le tõ leg az épít te tõ vagy vá sár ló ál tal el tar tott – a Ptk.
685.  § b) pont ja sze rin ti kö ze li hoz zá tar to zó, vagy az élet -
társ a moz gás sé rült.”

9.  §

(1) Az R. 12.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ál lam a tá mo ga tott sze mé lyek ré szé re nyúj tott la -
kás cé lú jel zá log hi te lek ka ma ta i nak csök ken té se ér de ké ben 
jel zá log-hi tel in té zet ál tal ki bo csá tott jel zá log le vél ka mat -
tá mo ga tá sá val tá mo ga tást nyújt. A tá mo ga tást a ki bo csá tó 
jel zá log-hi tel in té zet azon jel zá log le ve lei után jo go sult
igény be ven ni, ame lyek kel fi nan szí ro zott jel zá log hi tel-
ügy let az aláb bi fel té te lek nek együt te sen meg fe lel:]

„c) leg alább egyik adó sa tá mo ga tott sze mély;

(2) Az R. 12.  §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg -
résszel egé szül ki:

„Ezen össze get a jel zá log-hi tel in té zet utó lag igé nyel he -
ti a Kincs tár tól.”

(3) Az R. 12.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) A ki bo csá tó jel zá log-hi tel in té zet ha von ta igé nyel -
he ti a (3) be kez dés sze rin ti tá mo ga tást, il le tõ leg a (7) be -
kez dés sze rin ti költ ség té rí tést a Kincs tár tól.”

10.  §

Az R. 13.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ki egé szí tõ ka mat tá mo ga tást ve het igény be a
30 mil lió fo rin tot meg nem ha la dó össze gû – a te le kár nél -
kül szá mí tott – az áfa össze gét is tar tal ma zó épí té si költ sé -
gek vagy vé tel ár ese tén a 12.  § (1) be kez dé sé nek b), va la -
mint e)–f) pont ja i ban fog lalt fel té te lek mel lett új la kás épí -
té sé re vagy ér té ke sí tés cél já ra fel épí tett új la kás meg vá sár -
lá sá ra a há zas pár, ha leg alább egyi kük tá mo ga tott sze -
mély, vagy a gyer me ket ne ve lõ tá mo ga tott sze mély.

Az épí té si költ sé gek, il le tõ leg a vé tel ár ki egyen lí té sé hez 
fel vett hi tel in té ze ti köl csön vagy biz to sí tó in té ze ti jel zá -
log hi tel (a továb biak ban együtt: köl csön) össze ge leg fel -
jebb 15 mil lió fo rint, amely ka ma ta i nak meg fi ze té sé hez az
ál lam 20 évig nyújt tá mo ga tást. A ki egé szí tõ ka mat tá mo -
ga tá sos köl csön nel érin tett in gat lan ban a jo go sult igény -
lõk nek leg alább 50%-os tu laj do ni há nyad dal kell ren del -
kez nie. A köl csön összeg nem ha lad hat ja meg az igény lõ,
annak élet tár sa, az el tar tott gyer me kek és csa lád ta gok
együt tes tu laj do ni há nya dá val ará nyos épí té si költ sé ge ket
(vé tel árat). Ha a mél tá nyol ha tó la kás igény nek meg fe le lõ
la kás épí té si költ sé ge (vé te lá ra) meg ha lad ja a 30 mil lió fo -
rin tot, úgy a mél tá nyol ha tó nagy sá got meg nem ha la dó
tény le ges szo ba szám ra meg ha tá ro zott épí té si költ sé get
kell a fel sõ ha tár ként al kal maz ni.”

11.  §

(1) Az R. 15.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha a jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li tár sa -
ság vagy egyé ni vál lal ko zó, ter mé sze tes sze mély ré szé re
való ér té ke sí tés cél já ra új la kást épít, vagy épít tet, vagy
bér be adás cél já ra la kást épít tet, és szer zõ dés ben vál lal ja,
hogy a la kást vagy ér té ke sí ti vagy leg alább 20 évig bér be
adja, il le tõ leg a bér be adás ra vál lalt idõ szak alatt ér té ke sí ti,
úgy az e cél ra fel vett hi tel in té ze ti köl csön ka ma ta i nak
meg fi ze té sé hez az ál lam tá mo ga tást nyújt, amennyi ben a
la kás te le kár nél kül szá mí tott és a szer zõ dés ben vál lalt – az 
áfa össze gét is tar tal ma zó – el adá si ára, bér be adás ese tén
az épí té si költ sé ge a 30 mil lió fo rin tot nem ha lad ja meg.
Az épít te tõ az ál lam i tá mo ga tás igény be vé te lé re nem jo go -
sult, amennyi ben az épí tést a „Si ke res Ma gyar or szá gért”
Vál lal ko zás fej lesz té si Hi tel prog ram, illetve a „Si ke res
Ma gyar or szá gért” Bér la kás Hi tel prog ram ke re té ben fel -
vett köl csön bõl va ló sít ja meg.”

(2) Az R. 15.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az épí té si költ sé gek leg fel jebb 70%-át ki te võ és la -
ká son ként 15 mil lió fo rin tot meg nem ha la dó köl csön -
össze gig – a sze mé lyes kö rül mé nyek re vo nat ko zók, va la -
mint a ka mat tá mo ga tás szá mí tá si alap ja ki vé te lé vel – a ki -
egé szí tõ ka mat tá mo ga tás 13.  §-ban fog lalt ren del ke zé se it
kell al kal maz ni. A ka mat tá mo ga tás össze gét a 13.  § (3) be -
kez dés alap ján kell meg ha tá roz ni az zal, hogy a ka mat tá -
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mo ga tás szá mí tá si alap ja a ka mat fi ze tés kor fenn ál ló, nem
ké se del mes köl csön tar to zás. A köl csön fo lyó sí tá sa sza ka -
szo san – ké szült sé gi fok kal ará nyo san – tör té nik.”

(3) Az R. 15.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) E § alap ján nyújt ha tó ka mat tá mo ga tás az EK-Szer -
zõ dés 87. és 88. cik ké nek a csekély össze gû (ún. de
 minimis) tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló
1998/2006/EK bi zott sá gi cso port men tes sé gi ren de let
(HL L 379/5. 2006. 12. 28.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tás -
nak mi nõ sül. A csekély össze gû tá mo ga tás oda íté lé sé nek
fel té te le, hogy a ked vez mé nye zett nyi lat ko zik az elõ zõ
 három pénz ügyi év ben ál ta la igény be vett csekély össze gû
tá mo ga tá sok tá mo ga tás tar tal má ról. Min den egyes új
csekély össze gû tá mo ga tás oda íté lé se kor az adott pénz -
ügyi év ben, va la mint az elõ zõ két pénz ügyi év alatt oda -
ítélt csekély össze gû tá mo ga tás tel jes össze gét figye lembe
kell ven ni. A tá mo ga tást nyúj tó kö te les írás ban tá jé koz tat -
ni a ked vez mé nye zet tet a köl csön szer zõ dés ben ar ról, hogy 
csekély össze gû tá mo ga tás ban ré sze sül. A tá jé koz ta tás nak
ki fe je zet ten utal nia kell a bi zott sá gi ren de let re,  hivatkozva 
annak pon tos cí mé re és az Euró pai Kö zös ség Hi va ta los
Lap já ban való ki hir de té sé re, va la mint meg kell ha tá roz nia
a tá mo ga tás pon tos össze gét támogatástar talomban ki fe -
jez ve.”

12.  §

(1) Az R. 18.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép és a kö vet ke zõ g)–m) pon tok kal 
egé szül ki:

[Az (1) be kez dés ben fog lalt fel té te le ket a kö vet ke zõk
sze rint kell iga zol ni:]

„f) a há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dás jo gát a sza -
bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek
be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény sze rin ti re -
giszt rá ci ós iga zo lás sal, ér vé nyes tar tóz ko dá si, illetve ál -
lan dó tar tóz ko dá si kár tyá val,

g) a be ván do rolt jog ál lást be ván dor lá si en ge déllyel,
h) a le te le pe dett jog ál lást le te le pe dé si en ge déllyel,

 ideiglenes le te le pe dé si en ge déllyel, nem ze ti le te le pe dé si
en ge déllyel, EK le te le pe dé si en ge déllyel,

i) a me ne kült jog ál lást a me ne kült kén ti el is me rés rõl
 szóló ha tá ro zat tal,

j) az ol tal ma zott jog ál lást az ol tal ma zott kén ti el is me -
rés rõl  szóló ha tá ro zat tal,

k) a hon ta lan jog ál lást a hon ta lan kén ti el is me rés rõl
 szóló ha tá ro zat tal,

l) a be je len tett la kó he lyet a sze mé lyi azo no sí tót és lak -
cí met iga zo ló ha tó sá gi iga zol vánnyal (lak cím kár tyá val), a
be je len tett szál lás he lyet kü lön jog sza bály sze rin ti be je len -
tõ lap pal,

m) a sze mély azo nos sá got sze mély azo no sí tó iga zol -
vánnyal vagy ér vé nyes úti ok mánnyal.”

(2) Az R. 18.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Há zas pá rok ese té ben, ha a há zas tár sak egyi ke ma -
gyar ál lam pol gár a (2) be kez dés f)–l) pont já ban, va la mint a 
2.  § (5) be kez dés a) pont já ban fog lal tak iga zo lá sá ra nincs
szük ség. A (2) be kez dés d) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tot
mind az épít te tõ (vá sár ló), mind az el tar tott kö te les alá ír -
ni.”

(3) Az R. 18.  §-ának (5)–(8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, illetve a kö vet ke zõ (9)–(16) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(5) A fo lyó sí tó hi tel in té zet fe le lõs a Ma gyar Ál lam mal
szem ben min den olyan ká rért, amely a je len ren de let alap -
ján õt ter he lõ kö te le zett ség meg sér té sé vel ke let ke zett. A
hi tel in té zet fe le lõs sé ge ki ter jed a hi tel in té ze tek rõl és a
pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény
sze rin ti pénz ügyi szol gál ta tást köz ve tí tõ ügy nö ké re is, aki
e ren de let sze rin ti tá mo ga tá sok ra való jo go sult ság bí rá la -
tát, va la mint a tá mo ga tá sok nyúj tá sá hoz kap cso ló dó te vé -
keny sé get vé gez. Men te sül a hi tel in té zet a fe le lõs ség alól,
ha bi zo nyít ja, hogy maga vagy ügy nö ke, úgy járt el, ahogy
az az adott hely zet ben tõle el vár ha tó. A hi tel in té zet fe le -
lõs sé ge nem ter jed ki a 12.  § (9) be kez dé se sze rin ti meg fe -
le lõ sé gi iga zo lás el len õr zé sé re.

(6) A köz vet len tá mo ga tá so kat, a ka mat tá mo ga tá so kat
és a költ ség té rí tést az ál lam ne vé ben a Kincs tár nyújt ja a
fo lyó sí tó hi tel in té zet havi el szá mo lá sa alap ján.

(7) A hi tel in té zet havi rend sze res ség gel meg kül di a
Kincs tár nak el len õr zé si cél lal a 12–13.  § sze rin ti ka mat tá -
mo ga tá sú köl csö nök, a la kás épí té si ked vez mény, a la kás -
épí té si ked vez ményt meg elõ le ge zõ köl csön, a fi a ta lok ott -
hon te rem té si tá mo ga tá sa és az aka dály men te sí té si tá mo -
ga tás új igény be ve võ i nek ada ta it. A hi tel in té zet éven te, a
tárgy évet kö ve tõ jú ni us 30-áig elekt ro ni kus úton ada tot
szol gál tat a Kincs tár nak szer zõ dé sen ként a 12–13.  §-ok
sze rin ti tá mo ga tott köl csö nök ka ma tá nak meg fi ze té sé hez
nyúj tott ál lam i ka mat tá mo ga tás össze gé rõl. A hi tel in té zet
a fo lyó sí tott tá mo ga tá sok össze ge i rõl és a tá mo ga tott köl -
csö nök ne gyed év vé gén fenn ál ló ál lo má nyá ról a ne gyed év 
utol só hó nap já nak el szá mo lá sá val egy ide jû leg az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter (a továb biak ban:
mi nisz ter) ré szé re sze mé lyes ada to kat nem tar tal ma zó
adat szol gál ta tást tel je sít. Az adat szol gál ta tás ki ter jed a hi -
tel in té zet ál tal meg kö tött la kás cé lú köl csö nök, la kás cé lú
tá mo ga tá sok szer zõ dé se i nek szá má ra, össze gé re, fenn ál ló
ál lo má nyá ra és a le hí vott tá mo ga tá sok össze gé re. Az adat -
szol gál ta tá sok rend jét a mi nisz ter ha tá roz za meg. A hi tel -
in té zet a fo lyó sí tott ka mat tá mo ga tás éves össze gét éven te
egy szer, az éves el szá mo lás ke re té ben köz li a tá mo ga tott
sze méllyel. Az adat szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek el ma ra -
dá sa ese tén a mi nisz ter a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát fel füg -
gesz ti.

(8) A hi tel in té zet (6) be kez dés sze rin ti el szá mo lá sát
– szük ség ese tén a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye -
le té nek be vo ná sá val – a Kincs tár ellen õr zi.
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(9) Ha a Kincs tár a (8) be kez dés sze rin ti ellen õr zés so -
rán a hi tel in té zet el szá mo lá sá ban sza bály ta lan sá got tár fel, 
az el szá mo lás sal kap cso la tos kö ve te lést a hi tel in té zet tel
szem ben a pol gá ri jog sza bá lyai sze rint ér vé nye sí ti és a mi -
nisz ter nél a szer zõ dés fel mon dá sát kez de mé nyez he ti.

(10) Amennyi ben a la kás cél köz vet len tá mo ga tás sal il -
le tõ leg ka mat tá mo ga tott köl csön nel is meg va ló sít ha tó a
hi tel in té zet át ad ja az igény lõ nek az Ön kor mány za ti és Te -
rü let fej lesz té si Mi nisz té rium elekt ro ni kus úton meg kül -
dött tá jé koz ta tó ját a ha tá lyos la kás tá mo ga tá sok fel té te le i -
rõl, va la mint írás ban tá jé koz ta tást ad az igény lés hez szük -
sé ges do ku men tu mok ról.

(11) A hi tel in té zet a köz vet len tá mo ga tá sok, il le tõ leg a
ka mat tá mo ga tá sok igény lé se irán ti ké re lem át vé te lé rõl
iga zo lást ad az igény lõ nek, mely ben tá jé koz tat ja a ké re lem 
el bí rá lá sá nak vár ha tó idõ tar ta má ról. Át vé tel nek mi nõ sül
az is, ha a ké rel met a hi tel in té zet ügy nö ke vet te át. Ez eset -
ben az el bí rá lás vár ha tó idõ tar ta má ról az ügy nök ad írás be -
li tá jé koz ta tást. A hi tel in té zet a ké re lem el uta sí tá sa ese tén
az igény lõt rész le te sen, írás ban tá jé koz tat ja a ké re lem el -
uta sí tá sá nak in do ká ról a nem tel je sü lõ e ren de let sze rin ti
igény be vé te li fel té te lek meg je lö lé sé vel, to váb bá ar ról,
hogy amennyi ben az igény lõ a ké re lem el uta sí tá sá val nem
ért egyet, a köz vet len tá mo ga tás ra, illetve a ka mat tá mo ga -
tás ra jo go sí tó fel té te lek nek való meg fe le lés meg ál la pí tá sát 
kér he ti a Kincs tár tól.

(12) A hi tel in té zet az igény lõ tõl, amennyi ben la kás cél -
ját köl csön igény be vé te le nél kül va ló sít ja meg a köz vet len
tá mo ga tá sok ra való jo go sult ság el bí rá lá sért – ki vé ve a
meg elõ le ge zõ köl csönt – a tá mo ga tás össze gé nek 1,5%-át, 
de leg fel jebb 30 ezer fo rint, az ér ték becs lés és a hely szí ni
szem le díj át nem tar tal ma zó bí rá la ti dí jat kér het.

(13) Ha az igény lést a hi tel in té zet el uta sít ja, az igény lõ a 
köz vet len tá mo ga tás ra, il le tõ leg a ka mat tá mo ga tás ra jo go -
sí tó fel té te lek nek való meg fe le lés meg ál la pí tá sa iránt ké -
rel met nyújt hat be a Kincs tár hoz az írás be li el uta sí tás
igény lõ ál ta li kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül.
Elsõ fo kon a Kincs tár nak az igény lõ la kó he lye sze rin ti
ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga, má sod fo kon a Kincs tár
köz pont ja jár el. A Kincs tár hoz be nyúj tott ké re lem alap ján 
– a Kincs tár meg ke re sé sé re – a hi tel in té zet 8 na pon be lül
csa tol ni kö te les a ké re lem el uta sí tá sát meg ala po zó ira tok
má so la tát.

(14) Amennyi ben a Kincs tár jog erõs ha tá ro za tá ban
meg ál la pít ja, hogy az igény lõ a ké re lem hi tel in té zet hez
tör té nõ be nyúj tá sa kor az e ren de let sze rin ti igény be vé te li
fel té te lek nek meg fe lelt, ak kor a hi tel in té zet e fel té te lek
fenn ál lá sá nak hi á nyá ra hi vat ko zás sal a tá mo ga tá si szer zõ -
dés igény lõ vel tör té nõ meg kö té sét és a tá mo ga tás fo lyó sí -
tá sát nem ta gad hat ja meg ak kor sem, ha a la kás cél idõ köz -
ben meg va ló sult. A Kincs tár ha tá ro za ta a hi tel in té zet hi te -
le zé si te vé keny sé gét nem kor lá toz hat ja.

(15) A Kincs tár a tá mo ga tott nál a köz vet len tá mo ga tás
va la mint a ka mat tá mo ga tás igény be vé te lé nek jog sze rû sé -
gét ha tó sá gi ellen õr zés ke re té ben vizs gál ja. Ha a Kincs tár
a ha tó sá gi ellen õr zés so rán meg ál la pít ja, hogy a tá mo ga -

tott jo go su lat la nul vet te igény be a tá mo ga tást, ak kor ha tá -
ro zat ban in téz ke dik a tá mo ga tás – igény be vé tel nap já tól
szá mí tott ké se del mi pót lék kal nö velt össze gé nek – vissza -
té rí té se iránt. Ez eset ben a ké se del mi pót lék mér té ke a Ptk.
232.  §-a sze rin ti ka mat. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ra
elsõ fo kon a Kincs tár nak a tá mo ga tás sal érin tett in gat lan
fek vé sé nek he lye sze rin ti re gi o ná lis igaz ga tó sá ga, má sod -
fo kon a Kincs tár köz pont ja az ille té kes.

(16) A Kincs tár ha tó sá gi jog kö ré ben el jár va mél tá nyos -
sá gi el já rást nem foly tat hat le.”

13.  §

(1) Az R. 19.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz vet len tá mo ga tá sok, va la mint a 12. és 13.  § sze -
rin ti ka mat tá mo ga tott köl csö nök igény be vé te lé nek fel té te -
le, hogy a tá mo ga tott sze mély vál lal ja, hogy a hi tel in té zet
ré szé re]

„b) a tá mo ga tott sze mély és az együtt köl tö zõ ma gán ok -
irat ban hoz zá já rul ah hoz, hogy

ba) ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it, adó azo no sí -
tó je lét va la mint a tá mo ga tás ra vo nat ko zó in for má ci ó kat a
tá mo ga tás sza bály sze rû igény be vé te lé nek el len õr zé se cél -
já ból a hi tel in té zet át ad ja a Kincs tár, il le tõ leg az ál lam i
adó ha tó ság ré szé re,

bb) az ál lam i adó ha tó ság a bi zony la tok va ló di sá gát, a
ben nük fog lalt gaz da sá gi ese mény meg tör tén tét és ezek kel 
össze füg gés ben a köz vet len tá mo ga tá sok, il le tõ leg a 12.  §
és 13.  § sze rin ti ka mat tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek jog -
sze rû sé gét, fel hasz ná lá sá nak sza bály sze rû sé gét a hely szí -
nen (a la kás ban is) el len õriz ze, és annak ered mé nyé rõl a
hi tel in té ze tet tá jé koz tas sa, illetve, ha olyan jog sza bály sér -
tést is ész lel, amellyel kap cso la tos el já rás a Kincs tár ha tás -
kö ré be tar to zik, a Kincs tárt hi va tal ból ér te sít se.”

(2) Az R. 19.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A ked vez mény il le tõ leg a fi a ta lok ott hon te rem té si
tá mo ga tá sa igény be vé te lé nek fel té te le to váb bá a tá mo ga -
tott sze mély nek a tá mo ga tá si szer zõ dés be fog lalt kö te le -
zett ség vál la lá sa, hogy a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát, épí tés, bõ -
ví tés ese tén az utol só rész fo lyó sí tást kö ve tõ egy éven be lül 
be mu tat ja a hi tel in té zet szá má ra:

a) a lak cí met iga zo ló ha tó sá gi iga zol ványt (lak cím kár -
tyát), hon ta lan tá mo ga tott sze mély ese té ben be je len tõ lap -
ját, mely iga zol ja, hogy a tá mo ga tás sal épí tett, vá sá rolt,
bõ ví tett in gat lan mind azon sze mé lyek la kó he lye, hon ta lan 
ese té ben szál lás he lye, akik nek együtt köl tö zé sé re te kin tet -
tel a mél tá nyol ha tó la kás igény meg ál la pí tá sa tör tént, to -
váb bá

b) vá sár lás ese tén az ál lam i adó ha tó ság ál tal ho zott, a
tá mo ga tás sal vá sá rolt in gat lan vissz ter hes va gyon szer zé si
il le ték elõ le ge ki sza bá sá ról  szóló ha tá ro za tot.
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Ha a tá mo ga tott sze mély a), b) pon tok ban fog lalt kö te -
le zett ség vál la lá sa nem tel je sül, a hi tel in té zet tá jé koz tat ja
er rõl a Kincs tá rat és meg kül di az ügy ira ta it.”

(3) Az R. 19.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg -
résszel egé szül ki:

„Épí té si en ge dély kö te les mun kák ese tén, az épí té si en -
ge dély ki adá sát leg fel jebb 6 hó nap pal meg elõ zõ en ki ál lí -
tott szám lák fo gad ha tók el.”

14.  §

Az R. 20.  §-a (8) be kez dé sé nek utol só mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A Ma gyar Ál lam ja vá ra be jegy zett jel zá log jog, va la -
mint az azt biz to sí tó el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom tör lé -
se iránt a tel jes vissza fi ze tés iga zo lá sa után a Kincs tár ille -
té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga in téz ke dik.”

15.  §

Az R. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„21.  § (1) Ha a ked vez mény, adó-vissza té rí té si tá mo ga -

tás igény be vé te lé vel épí tett, bõ ví tett, vá sá rolt la kást – épí -
tés, bõ ví tés ese tén a hasz ná lat ba vé te li en ge dély meg adá -
sát, vá sár lás ese tén az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sét kö -
ve tõ – 10 éven be lül le bont ják – ki vé ve, ha a bon tás ter mé -
sze ti ka taszt ró fa  miatt vált szük sé ges sé –, il le tõ leg el ide -
ge ní tik, vagy az nem a tá mo ga tott sze mély és a vele
együtt köl tö zõk la kó he lyé ül szol gál, illetve a la kás hasz ná -
la tát har ma dik sze mély nek át en ge dik, ak kor a la kás tu laj -
do no sa kö te les a tá mo ga tás(ok) fo lyó sí tott össze gét a (10), 
(13) be kez dé sek ben fog lal tak sze rint be je len te ni és vissza -
fi zet ni. E sza bályt a fi a ta lok ott hon te rem té si tá mo ga tá sa
kö ré ben is al kal maz ni kell az zal az el té rés sel, hogy a bon -
tá si, el té rõ cél ra hasz no sí tá si, va la mint el ide ge ní té si ti la -
lom idõ tar ta ma 5 év. Ha a la kást a tu laj do nos te her men te -
sí te ni kí ván ja, és nem kéri a tá mo ga tá sok vissza fi ze té sé -
nek jegy zõi fel füg gesz té sét, ak kor kö te les a tá mo ga tás(ok) 
fo lyó sí tott össze gét vissza fi zet ni. A vissza fi ze té si kö te le -
zett ség ér vé nye sí té se iránt a Kincs tár in téz ke dik.

(2) Há zas ság fel bon tá sa ese tén, ha a volt há zas fe lek kö -
zös la ká su kat ide ge ní tik el, úgy õket az igény be vett köz -
vet len tá mo ga tá sok vissza fi ze té si kö te le zett sé ge az el ide -
ge ní tés bõl szár ma zó be vé tel bí ró sá gi ha tá ro zat sze rin ti
vagy a kö zöt tük lét re jött há zas sá gi va gyon meg osz tá si
szer zõ dés ben rög zí tett arány ban ter he li.

(3) Ha a la kás tu laj do no sa la ká sá nak egy ré szét ide ge ní -
ti el, a ked vez mény, az adó-vissza té rí té si tá mo ga tás, il le tõ -
leg a fi a ta lok ott hon te rem té si tá mo ga tá sa össze gé nek csak
az el ide ge ní tés re ke rü lõ tu laj do ni há nyad ra jutó ará nyos
ré szét kell vissza fi zet ni.

(4) Ha a la kás tu laj do no sa a la kás igé nyét a la kás cse ré -
jé vel, vagy a la kás ér té ke sí té sét köve tõen má sik la kás épí -
té se vagy vá sár lá sa út ján elé gí ti ki, a ked vez mény,

adó-vissza té rí té si tá mo ga tás, il le tõ leg a fi a ta lok ott hon te -
rem té si tá mo ga tá sa vissza fi ze té sé vel kap cso la tos kö te le -
zett sé gét épí té si szán dék ese té ben há rom, vá sár lá si szán -
dék ese té ben 1 évig fel kell füg gesz te ni. A fel füg gesz tés
idõ tar ta ma mél tá nyol ha tó eset ben egy al ka lom mal leg fel -
jebb 1 év vel hosszab bít ha tó meg. A fel füg gesz tés idõ tar ta -
mát a bon tás vagy el té rõ hasz no sí tás tény le ges meg kez dé -
sé nek, il le tõ leg az el ide ge ní tés rõl  szóló szer zõ dés meg kö -
té sé nek nap já tól kell szá mí ta ni. A vissza fi ze té si kö te le -
zett sé get a tu laj do nos ké rel me alap ján füg gesz ti fel a la kás
fek vé se sze rin ti ön kor mány zat jegy zõ je.

(5) A fel füg gesz tés idõ tar ta ma alatt a la kás tu laj do no sá -
nak ké rel mé re, amennyi ben a má sik la kás meg szer zé se
még nem tör tént meg, a ked vez mény, adó-vissza té rí té si tá -
mo ga tás igény be vé te lé vel épí tett, vá sá rolt, il le tõ leg a fi a -
ta lok ott hon te rem té si tá mo ga tá sá val vá sá rolt la kást a
Kincs tár te her men te sí ti, ha a tu laj do nos az igény be vett tá -
mo ga tás(ok) össze gét a pénz ügy mi nisz ter ál tal ki adott tá -
jé koz ta tó ban köz zé tett kincs tá ri le té ti szám lá ra be fi zet te.
A má sik la kás meg szer zé sé nek hi telt ér dem lõ iga zo lá sa
ese tén a fel füg gesz tés meg szün te té sé rõl a jegy zõ ha tá ro -
zat ban in téz ke dik és meg ál la pít ja a kincs tá ri le té ti szám lá -
ról a tu laj do nos nak ki fi zet he tõ össze get, to váb bá a Kincs -
tár egy ide jû, elek ro ni kus úton tör té nõ ér te sí té se mel lett in -
téz ke dik a ter hek má sik la kás ra tör té nõ be je gyez te té se
iránt. A Kincs tár a fel füg gesz tés meg szûn te té sé rõl tör té nõ
tu do más szer zé sét köve tõen 15 na pon be lül át utal ja a jo go -
sult nak a jegy zõi ha tá ro zat ban meg ál la pí tott össze get a jo -
go sult ha tá ro zat ban meg je lölt bank szám lá já ra. Ha a tu laj -
do nos a má sik la kás meg szer zé sét a fel füg gesz tés idõ tar ta -
ma alatt nem iga zol ja, vagy ki sebb ér té kû la kás meg szer -
zé sét iga zol ja, úgy a kincs tá ri le té ti szám lán el he lye zett
összeg, illetve annak az el adá si és a vé tel ár kü lön bö ze té vel 
ará nyos rész e vissza fi ze tett tá mo ga tás nak mi nõ sül, amely -
nek köz pon ti költ ség ve tés ja vá ra tör té nõ át ve ze té sé rõl a
jegy zõi ha tá ro zat alap ján a Kincs tár in téz ke dik.

(6) Ha a la kás tu laj do no sa a (4) be kez dés sze rin ti ha tár -
idõ le jár tá ig az újabb la kás meg szer zé sét hi telt ér dem lõ en
iga zol ja (az adás vé te li vagy cse re szer zõ dés ese tén a tu laj -
don jog be jegy zé se irán ti ké re lem in gat lan-nyil ván tar tá si
be jegy zé sét tar tal ma zó hi te les tu laj do ni lap má so la tá val,
épí tés ese té ben a hasz ná lat ba vé te li en ge dély be mu ta tá sá -
val), és a ko ráb bi la kás el ide ge ní té sé bõl szár ma zó tel jes
be vé telt szám lá val vagy szer zõ dés sel és ér ték becs lés sel
iga zol tan az új la kás meg szer zé sé re for dí tot ta, az (1) be -
kez dés sze rin ti kö te le zett ség az ere de ti ha tár idõ le jár tá ig
ter he li. A ked vez ményt, az adó-vissza té rí té si tá mo ga tást, a 
meg elõ le ge zõ köl csön idõ sza ka alatt az ál lam ál tal fi ze tett
el len szol gál ta tá so kat, il le tõ leg a fi a ta lok ott hon te rem té si
tá mo ga tá sa vissza fi ze té sét biz to sí tó jel zá log jog nak az in -
gat lan-nyil ván tar tás ban az újabb la kás ra való át jegy zé se
iránt az ön kor mány zat jegy zõ je in téz ke dik. A meg elõ le ge -
zõ köl csönt biz to sí tó jel zá log jog újabb in gat lan ra tör té nõ
át je gyez he tõ sé gé rõl a hi tel in té zet dönt és in téz ke dik.

(7) A föld hi va ta li el já rás ban a ked vez mény, az
adó-vissza té rí té si tá mo ga tás il le tõ leg a fi a ta lok ott hon te -
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rem té si tá mo ga tá sa vissza fi ze té sé nek kö te le zett sé ge ese -
tén az (1) be kez dés sze rin ti el ide ge ní tés rõl  szóló szer zõ -
dés hez csa tol ni kell a Kincs tár iga zo lá sát ar ról, hogy az el -
adó a ked vez mény, az adó-vissza té rí té si tá mo ga tás össze -
gét, il le tõ leg a fi a ta lok ott hon te rem té si tá mo ga tá sát vissza -
fi zet te, vagy a la kás fek vé se sze rin ti ön kor mány zat jegy -
zõ jé nek az iga zo lá sát ar ról, hogy az el adó vissza fi ze té si
kö te le zett sé gét fel füg gesz tet ték, il le tõ leg az el ide ge ní tett
la kás he lyett a kö te le zett ség má sik la kást ter hel, és az ezt
biz to sí tó jel zá log jo got e ren de let elõ írásai sze rint be je -
gyez ték.

(8) A (1) be kez dés sze rin ti el ide ge ní tés rõl  szóló szer zõ -
dés alap ján a tu laj don jog nak az in gat lan-nyil ván tar tás ba
tör té nõ be jegy zé sé re irá nyu ló ké re lem csak ak kor fo gad -
ha tó el, il le tõ leg ak kor tel je sít he tõ, ha a (7) be kez dés ben
em lí tett iga zo lást a szer zõ dés hez csa tol ták.

(9) Ha az el adó a ko ráb bi la kás el ide ge ní té sé bõl szár ma -
zó be vé tel nek csak egy ré szét for dí tot ta az újabb la kás
meg szer zé sé re, úgy a tá mo ga tás nak az el adá si és a vé tel ár
kü lön bö ze té vel ará nyos ré szét kell vissza fi zet nie.

(10) A la kás tu laj do no sa a la kás el ide ge ní té sé re vo nat -
ko zó szer zõ dés meg kö té sét, il le tõ leg a bon tás, az el té rõ
hasz no sí tás, vagy a la kás hasz ná la tá nak az (1) be kez dés
sze rin ti át en ge dé sét an nak meg kez dé sé tõl szá mí tott 15 na -
pon be lül kö te les a la kás fek vé se sze rin ti ön kor mány zat
jegy zõ jé nek be je len te ni az ezek re vo nat ko zó ira tok egy -
ide jû csa to lá sá val. Ha a szer zõ dés lét re jöt té hez har ma dik
sze mély be le egye zé se szük sé ges, úgy a be je len té si ha tár -
idõ 45 nap. Ha a szer zõ dés ér vé nyes sé gé hez ha tó sá gi jó vá -
ha gyás, vagy ha tó sá gi nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés
szük sé ges, úgy a be je len té si ha tár idõ en nek meg tör tén tét
kö ve tõ 15 nap.

(11) A la kás fek vé se sze rin ti ön kor mány zat jegy zõ je a
(10) be kez dés sze rin ti be je len tést, il let ve a (10) be kez dés
sze rin ti ese mé nyek rõl való tu do más szer zé sét köve tõen, ha 
a la kás tu laj do no sa az (5) be kez dés sze rin ti fel füg gesz tést
nem kér te, az ira to kat 5 na pon be lül át te szi a Kincs tár nak a
la kás fek vé se sze rint ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá gá hoz,
amely ha tá ro zat ban kö te le zi a la kás tu laj do no sát az (1) be -
kez dés sze rin ti tá mo ga tá sok vissza fi ze té sé re.

(12) Ha a la kás tu laj do no sa a (10) be kez dés ben fog lalt
be je len té si kö te le zett sé gé nek kés ve, vagy nem tesz ele get,
ak kor a vissza fi ze té si kö te le zett ség a bon tás, az el té rõ
hasz no sí tás meg kez dé sé nek, a la kás hasz ná lat át en ge dé sé -
nek, il let ve a la kás el ide ge ní té sé re vo nat ko zó szer zõ dés
meg kö té sé nek nap já tól szá mí tott Ptk. 232.  §-a sze rin ti ka -
mat tal nö vel ten ter he li.

(13) Az (1)–(3), va la mint (9), (12) be kez dé sek ben fog -
lalt vissza fi ze té si kö te le zett sé get a pénz ügy mi nisz ter ál tal
ki adott tá jé koz ta tó ban köz zé tett kincs tá ri szám lá ra kell
tel je sí te ni. Az (1)–(2), va la mint (9), (12) be kez dé sek ben
fog lalt vissza fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sét köve tõen a
Kincs tár in téz ke dik a tá mo ga tás(ok) vissza fi ze té sét biz to -
sí tó jel zá log jog(ok)nak az in gat lan-nyil ván tar tás ból tör té -
nõ tör lé se iránt.

(14) Az (1)–(3), (9), (12) be kez dé sek ben fog lalt vissza -
fi ze té si kö te le zett ség, va la mint a (5) be kez dés sze rin ti
kincs tá ri le té ti szám lá ra tör té nõ be fi ze tés tel je sí té sét a
Kincs tár iga zol ja.

(15) A la kás fek vé se sze rin ti ön kor mány zat jegy zõ je ha -
tá ro za ta i ról, in téz ke dé se i rõl elekt ro ni kus úton a pénz ügy -
mi nisz ter ál tal ki adott tá jé koz ta tó ban köz zé tett adat la pok
ki töl té sé vel és meg kül dé sé vel ér te sí ti a Kincs tá rat. Az
adat szol gál ta tá si kö te le zett ség nek a ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dés nek nap ját köve tõen, in téz ke dés ese tén annak
ki ad má nyo zá sa kor kell ele get ten ni.”

16.  §

Az R. 21/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„21/A.  § (1) A nem ma gyar ál lam pol gár tá mo ga tott sze -

mély ré szé re a köz vet len tá mo ga tá sok és a ka mat tá mo ga -
tás a há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dá si jog fenn ál lá -
sá nak idõ tar ta ma alatt nyújt ha tó, ha a Ma gyar Köz tár sa ság 
te rü le tén be je len tett la kó hellyel (szál lás hellyel) ren del ke -
zik. A tar tóz ko dá si jog fenn ál lá sát éven te ja nu ár 31-éig
kell a hi tel in té zet felé iga zol ni. A köz vet len tá mo ga tást,
ka mat tá mo ga tást igény be vevõ nem ma gyar ál lam pol gár
tar tóz ko dá si jo gá ban be kö vet ke zett vál to zást 8 na pon be -
lül kö te les a tá mo ga tást fo lyó sí tó hi tel in té zet nek be je len -
te ni.

(2) Amennyi ben épí tés ese tén a hasz ná lat ba vé te li en ge -
dély meg adá sát, vá sár lás ese tén az adás vé te li szer zõ dés
meg kö té sét kö ve tõ 10 éven be lül a nem ma gyar ál lam pol -
gár tá mo ga tott sze mély tar tóz ko dá si joga meg szû nik, és
2 hó na pon be lül nem kap a 18.  § (2) be kez dés f) pont ja sze -
rin ti tar tóz ko dá si jo got iga zo ló ok mányt, vagy a 18.  §
(2) be kez dés g)–h) pon ja sze rin ti tar tóz ko dás ra jo go sí tó
en ge délyt, vagy nem sze rez a 18.  § (2) be kez dés i)–k) pon -
ja sze rin ti jog ál lást az igény be vett köz vet len tá mo ga tás
össze gé nek – a 10 év bõl még fenn ma ra dó idõ tar tam hoz vi -
szo nyí tott – ará nyos ré szét kö te les vissza fi zet ni. A 10 év -
bõl még fenn ma ra dó idõ tar ta mot a tar tóz ko dá si jog meg -
szû né sét kö ve tõ 2 hó na pos ha tár idõ le jár tá tól kell szá mí ta -
ni.

(3) Ha a (2) be kez dés alap ján a köz vet len tá mo ga tás
vissza fi ze tés re kö te le zett sze mély a 10 év bõl még fenn ma -
ra dó idõ tar ta mon be lül is mét a 18.  § (2) be kez dés f) pont ja
sze rin ti tar tóz ko dá si jo got iga zo ló ok mányt, vagy a 18.  §
(2) be kez dés g)–h) pont ja sze rin ti tar tóz ko dás ra jo go sí tó
en ge délyt kap, vagy a 18.  § (2) be kez dés i)–k) pont ja sze -
rin ti jog ál lást sze rez, és be je len tett la kó hellyel (szál lás -
hellyel) ren del ke zik a köz vet len tá mo ga tás nak a tar tóz ko -
dá si jog meg szû né sét kö ve tõ 2 hó na pig, de leg ké sõbb a
10 év le jár tá ig ter je dõ idõ tar tam mal ará nyos ré szé re is mét
jo go sult tá vá lik.

(4) Amennyi ben a nem ma gyar ál lam pol gár tá mo ga tott
sze mély tar tóz ko dá si joga meg szû nik, és 2 hó na pon be lül
nem kap a (2) be kez dés sze rin ti tar tóz ko dást iga zo ló vagy
arra jo go sí tó ok mányt, en ge délyt vagy jog ál lást, a 2 hó na -
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pos ha tár idõ le jár tát köve tõen az újabb tar tóz ko dás ra jo go -
sí tó ok mány, en ge dély ki adá sá ig vagy jog ál lás meg szer zé -
sé ig az ál lam 12.  §-ban, va la mint a 13.  §-ban meg ha tá ro -
zott hi te lek tör lesz té sé nek meg fi ze té sé hez nem nyújt tá -
mo ga tást.

(5) Ha a meg elõ le ge zõ köl csön adós nem ma gyar ál lam -
pol gár tá mo ga tott sze mély tar tóz ko dá si joga meg szû nik,
és 2 hó na pon be lül nem kap a 18.  § (2) be kez dés f) pont ja
sze rin ti tar tóz ko dá si jo got iga zo ló ok mányt, vagy a 18.  §
(2) be kez dés g)–h) pont ja sze rin ti tar tóz ko dás ra jo go sí tó
en ge délyt, vagy a 18.  § (2) be kez dés i)–k) pont ja sze rin ti
jog ál lást, va la mint a gyer mek vál la lá sát nem vagy csak
rész ben tel je sí tet te, kö te les tar tóz ko dá si joga meg szû né sét
kö ve tõ 2 hó na pon be lül a meg elõ le ge zõ köl csön nek a meg
nem szü le tett gyer mek re esõ ré szét a fo lyó sí tó hi tel in té zet
ré szé re vissza fi zet ni, vagy azt a hi tel in té zet tel kö tött meg -
álla po dás sze rint pi a ci ka ma to zá sú köl csön ként tör lesz te -
ni. Ha a gyer mek vál la lást a tar tóz ko dá si jog meg szû né se
elõtt, vagy ezt kö ve tõ 2 hó na pon be lül tel je sí ti, a vissza fi -
ze tés re a (2) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se ket az 5/A.  § 
(2) be kez dé sé ben fog lal tak figye lembe véte lével kell meg -
fele lõen al kal maz ni.”

17.  §

(1) Az R. 24.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az utóbb szü le tett gyer mek(ek) után a la kás épí té si
ked vez mény, va la mint a gyer mek szü le té sé nek idõpont -
jáig fel me rült ka ma tok csak a vé tel ár meg fi ze té sé hez, il le -
tõ leg épí tés ese tén az épí té si költ sé gek fe de ze té re a hitel -
intézet ál tal a hasz ná lat ba vé telt meg elõ zõ en nyúj tott és
 folyósított köl csön – a mun kál ta tói köl csönt ki vé te lé vel –
csök ken té sé re szá mol ha tók el.”

(2) Az R. 24.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Ha az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ha -
tály ban volt la kás cé lú ál lam i tá mo ga tá sok ról  szóló jog sza -
bá lyok alap ján a fi a tal há zas pár ké rel mé re a szü le ten dõ
gyer mek re te kin tet tel a ked vez ményt a hi tel in té zet ön ál ló
köl csön ként elõ le gez te meg, és a gyer mek azért nem szü le -
tik meg,

a) mert a há zas tár sak egyi ke el hunyt,
b) vagy a gyer mek meg szü le té sét a há zas tár sak egyi ké -

nek leg alább 67%-os mér té kû meg rok ka ná sa kö vet kez té -
ben nem vál lal ták,

c) vagy a gyer mek a ter hes ség 26. be töl tött he tét köve -
tõen hal va szü le tik,
a fo lyó sí tó hi tel in té zet hez be nyúj tott ké re lem re a tõ ke tar -
to zást a köz pon ti költ ség ve tés fi ze ti ki az adós he lyett.

A ké rel met e be kez dés a)–c) pont ja i ban fog lalt ese mé -
nyek be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott 90. na pig, de leg fel jebb a
meg elõ le ge zés rõl  szóló szer zõ dés ben vál lalt ha tár idõ le -
tel té ig le het be nyúj ta ni. Ha az igény lõ ké rel mét 90 na pon
túl nyújt ja be, úgy az a)–c) pon tok ban fog lalt ese mé nyek

be je len té sé tõl szá mí tott 60 na pon be lül a hi tel in té ze ten ke -
resz tül kö te les vissza fi zet ni az ese mé nyek be kö vet ke zé se
és a be je len tés idõ pont ja kö zöt ti idõ tar tam alatt az ál lam
ál tal ki fi ze tett ka ma tot, költ sé get és ka mat tá mo ga tást.”

(3) Az R. 24.  §-a (6) be kez dé sé nek utol só mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„Amennyi ben a hi tel fu tam ide je alatt annak cél já ul szol -
gá ló in gat lan vá lik a hi tel fe de ze té vé, ezen in gat lant a hi -
tel hez kap cso ló dó an ter he lõ, a Ma gyar Ál lam ja vá ra fenn -
ál ló el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom tör lé sé re vo nat ko zó
en ge délyt – az adó sok ké rel mé re – a Kincs tár adja ki.”

(4) Az R. 24.  §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg -
résszel egé szül ki:

„Ha a la kás épí té sét, vá sár lá sát, bõ ví té sét, kor sze rû sí té -
sét szol gá ló köl csönt jel zá log jog va la mint el ide ge ní té si és
ter he lé si ti la lom biz to sít ja és ezt köve tõen a la kás bõ ví té -
sét szol gá ló tá mo ga tott köl csön fel vé te lé re il le tõ leg a
fenn ál ló köl csön tar to zás ked vez ménnyel vagy fi a ta lok ott -
hon te rem té si tá mo ga tá sá nak igény be vé te lé vel tör té nõ tör -
lesz té sé re ke rül sor, úgy a hi tel in té zet nem ta gad hat ja meg
a hoz zá já ru lá sát e tá mo ga tá sok biz to sí tá sá ra a Ma gyar Ál -
lam ja vá ra  szóló jel zá log jog, va la mint el ide ge ní té si és ter -
he lé si ti la lom in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé -
sé hez.”

(5) Az R. 24.  §-ának (9)–(10) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) Ha az 1994. ja nu ár 1-jét köve tõen ha tá lyos jog sza -
bá lyok alap ján ka mat tá mo ga tás sal nyúj tott köl csön adó -
sa – a 12–13., 15–16., 22.  §-ban fog lalt köl csö nök ki vé te -
lé vel – a köl csönt nyúj tó hi tel in té zet ré szé re tar to zá sát egy
má sik hi tel in té zet tõl fel vett köl csön bõl egyen lí ti ki, az ere -
de ti ka mat tá mo ga tás vál to zat lan fel té te lek kel e köl csön re
is meg il le ti.

(10) A hi tel in té ze tet az ál ta la jog sze rû en fo lyó sí tott és a
költ ség ve tés sel el szá molt fi a ta lok ott hon te rem té si tá mo -
ga tá sa, va la mint a meg elõ le ge zõ köl csön össze ge után 3%, 
min den más köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás össze ge
után 1,5% költ ség té rí tés il le ti meg, ame lyet – a la kás épí té -
si ked vez ményt meg elõ le ge zõ köl csön ki vé te lé vel – a tá -
mo ga tás sal együtt kell el szá mol nia a köz pon ti költ ség ve -
tés sel. A la kás épí té si ked vez ményt meg elõ le ge zõ köl csön
össze ge után járó költ ség té rí tést a hi tel in té zet a köl csön -
szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ elsõ el szá mo lás ban szá mol ja 
el a köz pon ti költ ség ve tés sel, az zal, hogy a hi tel bí rá lat tal,
a szer zõ dés kö tés sel, va la mint a gyer mek vál la lás tel je sí té -
sé vel kap cso la to san a meg elõ le ge zõ köl csön igény lé sé re
te kin tet tel sem mi lyen cí men díj, illetve egyéb el len szol -
gál ta tás sem az igény lõ há zas pár ral, sem az ál lam mal
szem ben nem ér vé nye sít he tõ, és a köl csön nek az ál lam ál -
ta li tel jes meg fi ze té se ese tén a hi tel in té zet to váb bi költ ség -
té rí tés re nem jo go sult.”

(6) Az R. 24.  §-ának (12) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(12) A tá mo ga tott sze mély a 12–13.  §-ban, a jogi sze -
mély, a jogi sze mé lyi ség nél kü li tár sa ság, az egyé ni vál lal -
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ko zó a 15.  §-ban, a tár sas ház, a la kás szö vet ke zet, a ví zi -
köz mû tár su lat, illetve az ön kor mány zat a 16.  §-ban, va la -
mint a 22.  §-ban fog lal tak sze rin ti ka mat tá mo ga tás ra csak
le nem járt tõ ke tar to zá sa után jo go sult. Le járt tõ ke tar to zás -
nak a köl csön szer zõ dés fel mon dá sa  miatt ese dé kes sé vált
tõ ke tar to zás, va la mint a fel nem mon dott köl csön szer zõ -
dés bõl ere dõ le járt tõ ke tar to zás mi nõ sül, amely nek fi ze té si 
(tör lesz té si) ké se del me a 30 na pot meg ha lad ja.”

(7) Az R. 24.  §-ának (15) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(15) A hi tel in té zet a tá mo ga tá sok, va la mint a (11) be -
kez dés sze rin ti elõ le gek fo lyó sí tá sá ról és az azok kal való
el szá mo lás rend jé rõl, va la mint a pénz ügyi el len õr zés hez
szük sé ges adat szol gál ta tás ról a mi nisz ter rel és a Kincs tár -
ral szer zõ dést köt. A tá mo ga tá sok és elõ le gek el szá mo lá -
sá ra a hi tel in té zet e szer zõ dés meg kö té sét köve tõen jo go -
sult.”

(8) Az R. 24.  §-a kö vet ke zõ (17) be kez dés sel egé szül ki:

„(17) A 12–13., 15–16., 22.  §-ok ban fog lal tak alap ján
egy meg lé võ köl csön tar to zás ki egyen lí té sé re köl csön nem
nyújt ha tó.”

18.  §

Az R. 28.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„28.  § (1) A pa nel, a kö zép-, és nagy blokk, az alag út zsa -
lu, az ön tött, a vas be ton vá zas és az egyéb elõ re gyár tott
tech no ló gia fel hasz ná lá sá val épült la kó épü let ener gia ta ka -
ré kos kor sze rû sí té sé re, fel újí tá sá ra a La kó épü le tek és kör -
nye ze tük fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa elõ irány zat ból a kö vet -
ke zõ cé lok ra nyújt ha tó tá mo ga tás:

a) nyí lás zá rók ener gia ta ka ré kos fel újí tá sa, vagy cse ré -
je,

b) hom lok za tok és fö dé mek utó la gos hõ szi ge te lé se,

c) épü let gé pé sze ti és épü let vil la mos rend sze rek kor -
sze rû sí té se, fel újí tá sa,

d) fel vo nó-be ren de zés kor sze rû sí té se, fel újí tá sa,

e) a meg úju ló ener gia fel hasz ná lás nö ve lé se, a ha gyo -
má nyos ener gia hor do zók meg úju ló ener gia for rá sok kal
való he lyet te sí té sé re irá nyuló be ru há zá sok az ener gia ter -
me lés re, a tá ro lás ra, az ener gia szál lí tá sá ra és a há ló zat ba
való eset le ges vissza táp lá lá sá ra.

(2) A táv hõ vel el lá tott la kó épü le tek hõ fo gyasz tá sa sza -
bá lyo zá si le he tõ sé gé nek meg te rem té sé re (a továb biak ban: 
ÖKO-Prog ram) az Egyéb la kás tá mo ga tá sok elõ irány zat -
ból a kö vet ke zõ cé lok ra nyújt ha tó tá mo ga tás:

a) a hõ le adók egye di sza bá lyo zá sá hoz szük sé ges be -
ren de zé sek (ter mo szta ti kus sze le pek) la ká son kén ti be sze -
re lé se,

b) a la ká sok egye di hõ fo gyasz tá sá nak mé ré sé re, vagy
az épü let hõ fo gyasz tá sá nak la ká son kén ti költ ség meg osz -
tá sá ra al kal mas mé rõ esz kö zök (hõ mennyi ség mé rõk
és/vagy költ ség meg osz tók) la ká son kén ti be sze re lé se,

c) az épü let kö zös tu laj do nát ké pe zõ fû té si rend szer nek 
az át ala kí tá sa, ezen be lül:

1. strang sza bá lyo zók be épí té se vagy cse ré je,

2. az egy csö ves fû té si rend szer át ala kí tá sa a hõ le adók
elé be épí tett át kö tõ sza ka szok kal, vagy az egy csö ves fû té si 
rend szer he lyett új, két csö ves fû té si rend szer ki ala kí tá sa.”

19.  §

Az R. 29.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„29.  § (1) A 28.  § (1) be kez dé se sze rin ti ál lam i tá mo ga -
tás mér té ke a tá mo ga tás szem pont já ból el is mer he tõ be ke -
rü lé si költ ség ma xi mum 1/3-a, de leg fel jebb la ká son ként
500 000 fo rint. A pá lyá zó nak sa ját erõ ként a be ke rü lé si
költ ség leg alább 2/3-át kell biz to sí ta ni. Az ön kor mány zat,
mint tá mo ga tó – az adott épü let ese té ben – rész ben vagy
egész ben át vál lal hat ja a pá lyá zót ter he lõ sa ját részt.

(2) A 28.  § (2) be kez dé se sze rin ti ál lam i tá mo ga tás mér -
té ke a tá mo ga tás szem pont já ból el is mer he tõ be ke rü lé si
költ ség ma xi mum 35%-a, de leg fel jebb la ká son ként
54 000 fo rint. A pá lyá zó nak sa ját erõ ként a be ke rü lé si
költ ség leg alább 65%-át kell biz to sí ta ni. Az ön kor mány -
zat, mint tá mo ga tó – az adott épü let ese té ben – át vál lal hat -
ja a pá lyá zót ter he lõ sa ját részt leg fel jebb a be ke rü lé si
költ ség 15%-ának meg fe le lõ összeg ere jé ig.”

20.  §

Az R. 29/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„29/A.  § A Kormány az ÖKO-Prog ram pá lyá zat ke ze lõ
szer ve ze te ként az Épí tés ügyi Mi nõ ség el len õr zõ Innová -
ciós Köz hasz nú Tár sa sá got je lö li ki.”

21.  §

Az R. 32/C.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„32/C.  § (1) A La kó épü le tek és kör nye ze tük fel újí tá sá -
nak tá mo ga tá sa elõ irány za tá ból vissza nem té rí ten dõ tá -
mo ga tás nyújt ha tó a la kó épü le té ben lévõ ter mo for ké mé -
nyek fel újí tá sá hoz. Tá mo ga tás csak a la ká sok hoz tar to zó
ké mény sza ka szok fel újí tá sá hoz nyújt ha tó. Az egyéb nem
la kás cé lú he lyi sé gek re jutó ké mény sza ka szok fel újí tá si
költ sé ge i hez az ál lam i tá mo ga tás nem ve he tõ igény be.

(2) Az ál lam i tá mo ga tás mér té ke a tá mo ga tás szem pont -
já ból el is mer he tõ be ke rü lé si költ ség ma xi mum 40%-a, de
leg fel jebb la ká son ként 80 000 Ft. A pá lyá zó nak sa ját erõ -
ként a be ke rü lé si költ ség leg alább 60%-át kell biz to sí ta ni.
Az ön kor mány zat, mint tá mo ga tó – az adott épü let ese té -
ben – rész ben vagy egész ben át vál lal hat ja a pá lyá zót ter -
he lõ sa ját részt.”

2007/183. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14541



22.  §

Az R. 34.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az Elõ irány zat ból ki zá ró lag he lyi ön kor mány za -
tok, egy há zak, tár sas há zak vagy la kás szö vet ke ze tek ré szé -
re nyújt ha tó tá mo ga tás.”

23.  §

Az R. 36.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A pá lyá za tot a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt cím -
re kell be nyúj ta ni.”

24.  §

Az R. 38.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pá lyá zó írás be li nyi lat ko za tot kö te les csa tol ni:]
„a) a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku -

men tu mok tel jes kö rû sé gé rõl, va ló di sá gá ról és hi te les sé -
gé rõl, a sa ját for rá sok meg lé té rõl,”

25.  §

(1) Az R. 39.  §-ának (1)–(3) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tás nyúj tá sá ról Tár ca kö zi Bi zott ság
(a továb biak ban: Bi zott ság) ja vas la ta alap ján ön kor mány -
za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter dönt.

(2) A Bi zott ság egy-egy tag ját az ön kor mány za ti és te -
rü let fej lesz té si mi nisz ter, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz ter, a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter, a pénz ügy mi -
nisz ter, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter, a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter je lö li ki. A ön kor mány -
za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter je lö li ki a Bi zott ság el nö -
két, va la mint jó vá hagy ja a Bi zott ság ügy rend jét.

(3) A pá lyá za tok el bí rá lá sá ról em lé kez te tõt kell ké szí te -
ni, amely tar tal maz za az el bí rá lás so rán tett ész re vé te le ket, 
a pá lyá za tok ér té ke lé sét, az ér té ke lés leg fon to sabb szem -
pont ja it, to váb bá a vé le mé nye zés re jo go sul tak ja vas la ta it a 
dön tést hozó ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
ré szé re.”

(2) Az R. 39.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Az el fo ga dott pá lyá za to kat a pá lyá zó, a tá mo ga tás
tár gya, a tá mo ga tás össze ge, a tá mo ga tott prog ram meg va -
ló sí tá si he lye meg ne ve zé sé vel az Ön kor mány za ti és Te rü -
let fej lesz té si Mi nisz té rium in ter ne tes hon lap ján köz zé kell 
ten ni.”

26.  §

Az R. 40.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A tá mo ga tás nem ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sa
vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lalt egyéb kö te le zett -
sé gek nem vagy rész be ni tel je sí té se, to váb bá a 38.  § (2) be -
kez dé sé ben sze rep lõ nyi lat ko za tok bár me lyi ké nek vissza -
vo ná sa vagy az ab ban fog lal tak meg sze gé se ese tén a tá mo -
ga tás vissza von ha tó.”

27.  §

Az R 41.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A ki fi ze tés nem ren del he tõ el, il le tõ leg nem tel je sít -
he tõ, ha az ön kor mány zat nak, tár sas ház nak, la kás szö vet -
ke zet nek, il le tõ leg egy ház nak az utal vá nyo zás idõ pont ját
meg elõ zõ nap pal be zá ró lag 60 nap nál ré geb bi köz tar to zá -
sa van, er rõl min den szám la be nyúj tá sa ese tén a pá lyá zó -
nak nyi lat koz nia kell. Az utal vá nyo zó kö te les fel füg gesz -
te ni az ese dé kes tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sát a köz tar to zás
fenn ál lá sá ig.”

28.  §

Az R. 44.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) Az e ren de let bõl ere dõ va la mennyi pol gá ri jogi jog vi -
szony ban a Ma gyar Ál la mot a Kincs tár kép vi se li, a VIII. fe -
je zet ki vé te lé vel. A VIII. fe je zet tel kap cso la tos pol gá ri jog -
viszonyban a Ma gyar Ál la mot a mi nisz ter kép vi se li.

(2) A Kincs tár, va la mint az ön kor mány zat jegy zõ jé nek
az e ren de let ben sza bá lyo zott ha tó sá gi el já rá sá ra a köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vényt kell al kal maz ni.
Nem mi nõ sül ha tó sá gi el já rás nak a 18.  § (8) be kez dé sé ben
sza bá lyo zott el len õr zés.”

29.  §

Az R. 45.  §-a kö vet ke zõ (11)–(12) be kez dés sel egé szül
ki:

„(11) Az a hi tel in té zet, amely 2008. ja nu ár 1-jét meg -
elõ zõ en a pénz ügy mi nisz ter rel, vagy a re gi o ná lis fej lesz té -
sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter rel,
vagy a mi nisz ter rel a tá mo ga tá sok, va la mint a 24.  §
(11) be kez dé se sze rin ti elõ le gek fo lyó sí tá sá ról és az azok -
kal való el szá mo lás rend jé rõl szer zõ dést kö tött, és e szer -
zõ dés a fe lek kö zött 2008. ja nu ár 1-jén is fenn áll, 2008. áp -
ri lis 30-áig a mi nisz ter rel és a Kincs tár ral a 24.  § (15) be -
kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ új szer zõ dést köt.
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(12) A Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság hoz be nyúj tott e
ren de let bõl ere dõ és fo lya mat ban lévõ ügyek ben 2008. ja -
nu ár 1-jé tõl a Kincs tár jár el.”

30.  §

Az R. az e ren de let mel lék le te sze rin ti mel lék let tel egé -
szül ki.

31.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg:
a) az R. 12.  § (11) be kez dé sé ben a „re gi o ná lis fej lesz té -

sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter rel”
szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter rel” szö veg rész,

b) az R. 33.  § (1) be kez dé sé ben, a „re gi o ná lis fej lesz té -
sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be „mi nisz ter” szö veg rész,

c) az R. 35.  § (2) be kez dé sé ben, az R. 36.  § (2) be kez -
dé sé ben, az R. 40.  § (1) be kez dé sé ben, az R. 41.  § (3) be -
kez dé sé ben, az R. 43.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, va la mint
az R. 45.  § (4) be kez dé sé ben a „re gi o ná lis fej lesz té sért és
fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be a „mi nisz ter” szö veg rész,

d) az R. 35.  § (3) be kez dé sé ben, va la mint az R.
42.  §-ában a „re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért
fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter nek” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz ter nek” szö veg rész,

e) az R. 38.  § (4) be kez dé sé ben a „re gi o ná lis fej lesz té -
sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz tert”
szö veg rész he lyé be a „mi nisz tert” szö veg rész,

f) az R. 33.  § (4) be kez dés ben, va la mint az R. 41.  §
(3) be kez dé sé ben a „Ma gyar Ál lam kincs tár” szö veg rész
he lyé be „Kincs tár” szö veg rész,

g) az R. 35.  § (2)–(3) be kez dé sé ben, va la mint az
R. 39.  § (5) be kez dé sé ben a „Bel ügyi Köz löny ben” szö -
veg rész he lyé be a „Ma gyar Köz löny ben” szö veg rész,

h) az R. 39.  § (1)–(3) be kez dé sé ben „az ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „mi -
nisz ter” szö veg rész lép.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
25/A.  §-ában sze rep lõ „Te rü let fej lesz tés fe je zet” szö veg -
rész a ha tá lyát vesz ti.

32.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé te lek kel – a ki hir de tés nap ján lép ha tály ba.

(2) E ren de let 1.  § (1) és (3) be kez dé se, a 9.  § (2)–(3) be -
kez dé se, a 12.  § (3) be kez dé se, a 13.  § (1) be kez dé se, a
14–15.  §, a 17.  § (3) és (7) be kez dé se, a 28–29.  §-a 2008.
ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(3) E ren de let 1.  § (2) be kez dé se, 2–8.  §-a, 9.  § (1) be -
kez dé se, 10–11.  §-a, 12.  § (1)–(2), (5)–(16) be kez dé se,
13.  § (2)–(3) be kez dé se, 16.  §-a, 17.  § (1)–(2), (4)–(6),
(8) be kez dé se 2008. feb ru ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(4) E ren de let ren del ke zé se it – a (5) be kez dés ben fog lalt 
el té ré sek kel – a ha tály ba lé pést köve tõen be nyúj tott ké rel -
mek re kell al kal maz ni.

(5) Az R. e ren de let tel meg ál la pí tott 1.  § (6) be kez dé sét,
5/A.  § (6), (11) be kez dé sét, 18.  § (7)–(9), (15) be kez dé se it, 
21.  §-át, va la mint 24.  § (17) be kez dé sét a már fo lyó sí tott
tá mo ga tá sok te kin te té ben is al kal maz ni kell.

33.  §

E ren de let 1–31.  §-a 2008. feb ru ár 2. nap ján a ha tá lyát
vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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Melléklet a 391/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„Mel lék let a 12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let hez

A 3.  § (4) bekezdése szerinti méltányolható lakásigény alkalmazásához a lakásépítés (lakásvásárlás)
– telekárat nem tartalmazó – költsége (ára) a következõ:

Szo ba szám
Bu da pes ten és me gyei jogú vá ro sok ban

(ezer fo rint ban)
Más hely sé gek ben

(ezer fo rint ban)

1 10 500 9 500

1,5 12 500 11 500

2 15 000 14 000

2,5 17 500 16 500
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Szo ba szám
Bu da pes ten és me gyei jogú vá ro sok ban

(ezer fo rint ban)
Más hely sé gek ben

(ezer fo rint ban)

3 19 500 18 500

3,5 22 000 21 000

4 24 500 22 500

4,5 27 000 25 000

5 29 000 27 000

5,5 31 500 29 500

6 33 500 31 500

6,5 36 000 33 500

7 38 000 36 000”



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
105/2007. (XII. 23.) GKM

rendelete

a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról  szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé se b) pont 12. 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 a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: ER.)
2.  §-a (4) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(A ren de let al kal ma zá sá ban)
„e) „kö zös sé gi jár mû”: az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl

 szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ban (a továb biak ban:
szár ma zá si or szág) nyil ván tar tás ba vett, for gal mi en ge -
déllyel és rend szám mal el lá tott jár mû,”

(2) Az ER. 2.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont -
tal egé szül ki:

A ren de let al kal ma zá sá ban)
„g) „jár mû-ho no sí tá si el já rás”: a kö zös sé gi jár mû egye -

di for ga lom ba he lye zé sé re irá nyuló en ge dé lye zé si el já rás,
amely ben az NKH re gi o ná lis igaz ga tó sá ga el is me ri a jár -
mû for ga lom ban tar tá sá ra a szár ma zá si or szág ban meg -
szer zett jo go sult sá got.”

2.  §

Az ER. 3.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A jár mû-ho no sí tá si el já rás ban a jár mû tí pus

MR.-ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek való meg fe le -
lõ sé gét – kü lön vizs gá lat nél kül – tel je sí tett nek kell te kin -
te ni.”

3.  §

(1) Az ER. 4.  §-ának (11) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„A tí pus bi zo nyít vány ban, to váb bá a „Meg fe le lõ sé gi ta -
nú sít vány”-on, valamint a „Mû sza ki Adat lap”-on al kal ma -

zott „EK tí pus jó vá ha gyás-szám” szá mo zá si rend sze rét a
11. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

(2) Az ER. 4.  §-ának (13) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(13) Kö zös sé gi jár mû re az egye di for ga lom ba he lye zé -
si en ge délyt a (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek el -
len õr zé se nél kül, a jár mû for ga lom ban tar tá sá ra vo nat ko -
zó an a szár ma zá si or szág ban meg szer zett jo go sult ság iga -
zo lá sa mel lett, a 4/C.  §-ban meg ha tá ro zott jár mû-ho no sí -
tá si el já rás ban kell ki ad ni.”

4.  §

Az ER. a 4/B. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ 4/C.  §-sal és azt
meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„A közösségi jármû egyedi forgalomba helyezésének
engedélyezése (jármû-honosítási eljárás)

4/C.  § (1) A kö zös sé gi jár mû egye di for ga lom ba he lye -
zé sé nek en ge dé lye zé sét az NKH-nak a tu laj do nos la kó he -
lye (szék he lye) sze rin ti re gi o ná lis igaz ga tó sá ga ké re lem re, 
a szár ma zá si or szág ban ki adott ok má nyok be mu ta tá sa és a
jár mû szem lé je alap ján jár mû-ho no sí tá si el já rás al kal ma -
zá sá val vég zi. A jár mû-ho no sí tá si el já rás ra – a (2)–(8) be -
kez dés ben fog lalt el té rés sel – az egye di for ga lom ba he lye -
zé si en ge dé lye zé si el já rás e ren de let ben meg ha tá ro zott
sza bá lya it kell al kal maz ni.

(2) A jár mû-ho no sí tá si el já rás al kal ma zá sá nak fel té te le,
hogy a jár mû tu laj do no sa ren del kez zen a szár ma zá si or -
szág ille té kes ha tó sá ga ál tal ki adott ok má nyok kal (ere de ti, 
vagy a ki bo csá tó ha tó ság ál tal hi te le sí tett má so lat tal),
ame lyek iga zol ják:

a) a jár mû tu laj don jo gát (be le ért ve az üzem ben tar tás
jo gát is), valamint

b) a for ga lom ban való rész vé tel jo go sult sá gát (ide ért ve
a szár ma zá si or szág ban al kal ma zott köz le ke dés biz ton sá gi
és kör nye zet vé del mi el len õr zé si rend szer sze rin ti ok má -
nyo kat és azok ér vé nyes sé gét is).

(3) A (2) be kez dés a) pont já ban sze rep lõ, nem ma gyar
nyel ven ki ál lí tott ok mány ese té ben annak ma gyar nyel vû
for dí tá sát is csa tol ni kell a jár mû-ho no sí tá si el já rás ban.

(4) A jár mû-ho no sí tá si el já rás ban a jár mû nyil ván tar tás -
ba vé te lé hez szük sé ges, valamint a re giszt rá ci ós adó ról
 szóló tör vény ben meg ha tá ro zott to váb bi ada ta it a (2) be -
kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott ok má nyok figye -
lembe véte lével kell meg ál la pí ta ni.

(5) A jár mû-ho no sí tá si el já rás ban vég zett szem le so rán
in teg rált vizs gá lat tal kell el len õriz ni a jár mû azo no sí tó
ada ta it, valamint a (2) be kez dés ben em lí tett ok má nya it, to -
váb bá meg kell ál la pí ta ni és elekt ro ni ku san rög zí te ni a jár -
mû nyil ván tar tás ba vé te lé hez szük sé ges – az 1. szá mú mel -
lék let ben fog lalt „Mû sza ki adat lap"-on meg ha tá ro -
zott – ada to kat. A „Mû sza ki adat lap” „45. Zá ra dé kok”
 rovatában fel kell tün tet ni a (2) be kez dés ben em lí tett, a jár -
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mû-ho no sí tá si el já rás alap já ul szol gá ló ok má nyok azo no -
sí tó it is.

(6) A nyil ván tar tás ba vé tel hez szük sé ges tí pus jel lem zõ
ada to kat az EK tí pus jó vá ha gyás sal ren del ke zõ jár mû tí pus
ese tén a jár mû höz a gyár tó ál tal ki adott „Meg fe le lõ sé gi
nyi lat ko zat” alap ján, az EK tí pus jó vá ha gyás sal nem ren -
del ke zõ kö zös sé gi jár mû ese tén a szár ma zá si or szág ille té -
kes ha tó sá ga ál tal ki adott for gal mi en ge dély alap ján kell
meg ál la pí ta ni.

(7) A jár mû tu laj do no sá nak ké rel mé re az ered mé nyes
jár mû-ho no sí tá si el já rás alap ján az elekt ro ni ku san rög zí -
tett ada tok nak az el já rás ra jo go sult ha tó ság ré szé re tör té nõ
át adá sá val kez de mé nyez he tõ a köz úti köz le ke dé si nyil -
ván tar tás ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott szár ma -
zás-el len õr zé si nyil ván tar tás ba vé te li el já rás.

(8) A jár mû-ho no sí tá si el já rás ke re té ben vég zett szem -
lén kí vül a 10.  §-ban meg ha tá ro zott for ga lom ba he lye zés
elõt ti vizs gá la tot ab ban az eset ben kell el vé gez ni, ha

a) a szár ma zá si or szág ban ki adott for gal mi en ge dély
ér vé nyes sé gi ide jét meg ha la dó ér vé nyes sé gi idõ meg ál la -
pí tá sa ér de ké ben a tu laj do nos ezt kéri, valamint

b) a szem le so rán ala pos gya nú ja me rül fel annak, hogy
a jár mû

ba) nem üzem ké pes, vagy
bb) a köz le ke dés biz ton sá gát ve szé lyez te ti, illetve a

kör nye ze tet sú lyo san szennye zi.
E vizs gá lat so rán a már for ga lom ba he lye zett jár mû vek

üzem ben tar tá sá hoz az MR.-ben meg ha tá ro zott köz le ke -
dés biz ton sá gi és kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyek tel je -
sü lé sét kell el len õriz ni.

(9) A jár mû-ho no sí tá si el já rás hoz kap cso ló dó an a gép -
ko csi hoz ki kell adni a kör nye zet vé del mi iga zo ló la pot, ha

a) a gép ko csi ren del ke zik a kör nye zet vé del mi meg fe le -
lõ ség rõl a szár ma zá si or szág ban ki ál lí tott ok mánnyal,
vagy

b) a jár mû-ho no sí tá si el já rás ke re té ben el vég zett vizs -
gá lat alap ján a jár mû kör nye zet vé del mi szem pont ból meg -
fe le lõ.

(10) A jár mû-ho no sí tá si el já rás ban ki adott „Mû sza ki
adat lap”-on a kö vet ke zõ idõ sza kos vizs gá lat ha tár ide jét a
szár ma zá si or szág ban ki adott for gal mi en ge dély ér vé nyes -
sé gi ide jé vel me ge gye zõ en kell meg ha tá roz ni.”

5.  §

Az ER. 11.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A for ga lom ban való rész vé tel kor lá to zá sa, és az

(5) be kez dés alap ján meg ál la pí tott fel té te lek ki ter jed het -
nek kü lö nö sen:

a) a 3.  § (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so rán a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott jár mû faj ta meg ál la pí tá sá ra,

b) a jár mû meg en ge dett leg na gyobb se bes sé gé nek kor -
lá to zá sá ra, vagy

c) a jár mû ve ze té sé hez a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zot tól el té rõ ve ze tõi en ge dély-ka te gó ria elõ írására.”

6.  §

Az ER. 31.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„31.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak

való meg fe le lést szol gál ja:
a) a Ta nács 70/156/EGK irány elve (1970. feb ru ár 6.) a

gép ko csik és a pót ko csik tí pus-jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, valamint az azt 
mó do sí tó 98/91/EK, 2000/40/EK, 2004/3/EK,
2003/97/EK, 2005/64/EK, 2005/66/EK, 2006/40/EK
euró pai par la men ti és ta ná csi, 2001/92/EK, 2001/116/EK,
2001/56/EK, 2001/85/EK, 2003/102/EK, 2004/78/EK,
2004/104/EK, 2005/49/EK, 2006/28/EK és 2007/37/EK
bi zott sá gi, 2006/96/EK ta ná csi irány el vek és
715/2007/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let;

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002/24/EK irány -
elve (2002. már ci us 18.) a mo tor ke rék pá rok és se géd mo to -
ros ke rék pá rok tí pus jó vá ha gyá sá ról és a 92/61/EGK irány -
elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
2003/77/EK, 2005/30/EK bi zott sá gi, valamint
2006/96/EK ta ná csi irány elvek;

c) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2003/37/EK irány -
elve (2003. má jus 26.) a me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti
trak to rok, azok pót ko csi ja i nak és cse rél he tõ von ta tott
mun ka gé pe i nek, be le ért ve ezek rend sze re it is, to váb bá al -
kat ré sze i nek és ön ál ló mû sza ki egy sé ge i nek tí pus jó vá ha -
gyá sá ról, valamint a 74/150/EGK irány elv ha tá lyon kí vül
he lye zé sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 2005/13/EK,
2005/67/EK bi zott sá gi, valamint 2006/96/EK ta ná csi
irány elvek;

d) a Ta nács 96/96/EK irány elve (1996. de cem ber 20.) a 
gép jár mû vek és pót ko csi juk, idõ sza kos mû sza ki vizs gá la -
tá ról szóló tag ál la mi jog sza bá lyok közelítésérõl, valamint
az azt mó do sí tó 2001/9/EK, 2001/1l/EK és 2003/27/EK
bi zott sá gi irány el vek;

e) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000/30/EK irány -
elve (2000. jú ni us 6.) a Kö zös ség te rü le tén köz le ke dõ ha -
szon gép jár mû vek köz le ke dé se al kal mas sá gú or szág úti
mû sza ki el len õr zé sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
2003/26/EK bi zott sá gi irány elv;

f) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000/53/EK irány -
elve (2000. szep tem ber 18.) az el hasz ná ló dott jár mû vek -
rõl, 8. cikk (3) és (4) be kez dé se;

g) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 1753/2000/EK ha -
tá ro za ta (2000. jú ni us 22.) az új sze mély gép ko csik át la gos
faj la gos CO2 ki bo csá tá sát ellen õr zõ rend szer ki ala kí tá sá -
ról.”

7.  §

Az ER. 7. szá mú mel lék le té nek 8. pont 8.4. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ lép:

(8. A vizs ga biz to sok füg get len sé gé nek biz to sí tá sa)
„8.4. A vizs gá ló ál lo mást üze mel te tõ gép jár mû fenn tar -

tó nál al kal ma zás ban álló, a 8.2. pont sze rint füg get len nek
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te kint he tõ mun ka kör ben fog lal koz ta tott vizs ga biz tos
(a továb biak ban: al kal ma zot ti vizs ga biz tos) ab ban az eset -
ben je löl he tõ ki, amennyi ben a vizs gá ló ál lo mást olyan

a) gép jár mû fenn tar tó vál lal ko zás üze mel te ti, amely a
jár mû idõ sza kos vizs gá lat ra tör té nõ fel ké szí té sét a jár mû
vizs gá la tát meg elõ zõ en el vég zi, vagy

b) új jár mû vek for gal ma zá sát is vég zõ vál lal ko zás üze -
mel te ti, amely ren del ke zik a for ga lom ba he lye zés elõt ti
vagy idõ sza kos vizs gá lat ra ál lí tott jár mû gyárt má nyok te -
kin te té ben a gyár tó ha zai kép vi se le ti jo go sult sá gá val.”

8.  §

Az ER. az 1. mel lék let sze rin ti 11. szá mú mel lék let tel
egé szül ki.

9.  §

(1) Az ER. A. Füg ge lé ke e ren de let 2. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(2) Az ER. B. Füg ge lé ke e ren de let 3. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(3) Az ER. C. Füg ge lé ke e ren de let 4. mel lék le te sze rint
mó do sul.

10.  §

(1) Ez a ren de let – a (3)–(6) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti
a) az ER. 1.  §-ának (3) be kez dé se,
b) a gáz üze mû jár mû vek üze mel te té sé vel össze füg gõ

egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 13/1993.
(V. 12.) KHVM ren de let,

c) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
22/1994. (VI. 8.) KHVM ren de let,

d) egyes köz le ke dé si mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá -
ról  szóló 21/1995. (XII. 15.) KHVM ren de let,

e) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
12/1998. (V. 22.) KHVM ren de let,

f) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
14/1999. (IV. 28.) KHVM ren de let,

g) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
11/2000. (V. 24.) KHVM ren de let,

h) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
1/2001. (I. 10.) Kö ViM ren de let,

i) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
43/2001. (XII. 18.) Kö ViM ren de let,

j) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
39/2002. (XII. 28.) GKM ren de let,

k) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
34/2004. (III. 30.) GKM ren de let,

l) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
115/2004. (IX. 24.) GKM ren de let,

m) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
144/2004. (XII. 29.) GKM ren de let,

n) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
83/2005. (X. 11.) GKM ren de let,

o) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
125/2005. (XII. 29.) GKM ren de let,

p) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
19/2006. (IV. 19.) GKM ren de let,

q) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
52/2006. (VII. 31.) GKM ren de let,

r) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
89/2006. (XII. 26.) GKM ren de let,

s) a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
44/2007. (IV. 4.) GKM ren de let.

(3) E ren de let 1.  §-a, 2.  §-a, 3.  §-ának (2) be kez dé se,
4.  §-ával meg ál la pí tott, az ER. 4/C.  §-ának (1)–(6) be kez -
dé se, (8) be kez dé se és (10) be kez dé se, to váb bá 7.  §-a
2008. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

(4) E ren de let 4.  §-ával meg ál la pí tott, az ER.
4/C.  §-ának (7) és (9) be kez dé se 2008. jú li us 1-jén lép ha -
tály ba.

(5) E ren de let 6.  §-ával meg ál la pí tott, az ER. 31.  §-ának
a) pont ja 2009. ja nu ár 3-án lép ha tály ba.

(6) E ren de let 2. mel lék le té nek 7. és 8. pont ja 2008. ja -
nu ár 4-én lép ha tály ba.

(7) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 4-én ha tá lyát vesz ti.

11.  §

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

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/40/EK irány -
elve (2006. má jus 17.) a gép jár mû vek lég kon di ci o ná ló
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rend sze re i bõl ere dõ ki bo csá tá sok ról és a 70/156/EGK ta -
ná csi irány elv mó do sí tá sá ról;

b) a Ta nács 2006/96/EK irány elve (2006. no vem ber
20.) az áruk sza bad moz gá sa te rü le tén el fo ga dott egyes
irány el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko zá sá ra te kin -
tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 2007/37/EK irány elve (2007. jú ni us 21.)
a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik tí pus jó vá ha gyá sá ra vo nat -
ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló
70/156/EGK ta ná csi irány elv I. és III. mel lék le té nek mó -
do sí tá sá ról.

d) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 715/2007/EK ren -
de le te (2007. jú ni us 20.) a könnyû sze mély gép jár mû vek és 
ha szon gép jár mû vek (Euro 5 és Euro 6) ki bo csá tás te kin te -

té ben tör té nõ tí pus jó vá ha gyá sá ról és a jár mû ja ví tá si és
-kar ban tar tá si in for má ci ók el ér he tõ sé gé rõl, 16. cikk
(1) be kez dé se és II. mel lék let.

(2) A ren de let ter ve zet 1.  §-ának, 2.  §-ának, 3.  §-a (2) be -
kez dé sé nek, 4.  §-ának és 7.  §-ának a mû sza ki szab vá nyok
és sza bá lyok te rén tör té nõ in for má ció szol gál ta tá si el já rás
meg ál la pí tá sá ról  szóló – a 98/48/EK euró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i
98/34/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
8–10. cik ké ben elõ írt egyez te té se meg tör tént.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,

gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. melléklet a 105/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

„11. szá mú mel lék let az 5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let hez

Az EK-típusjóváhagyás számozási rendszere

1. A tel jes jár mû vek tí pus jó vá ha gyá sa ese tén az EK-tí pus jó vá ha gyás-szám négy sza kasz ból, a rend szer, al kat rész és
ön ál ló mû sza ki egy ség tí pus jó vá ha gyá sa ese té ben öt sza kasz ból áll, a kö vet ke zõ rész le te zés sze rint. Va la mennyi
eset ben a sza ka szo kat a „*” jel vá laszt ja el.

1. sza kasz: Nyom ta tott kis „e”, ame lyet az EK-tí pus jó vá ha gyást ki bo csá tó tag ál lam aláb bi meg kü lön böz te tõ
szá ma kö vet

    1 Né met or szág ese té ben,

    2 Fran cia or szág ese té ben,

    3 Olasz or szág ese té ben,

    4 Hol lan dia ese té ben,

    5 Svéd or szág ese té ben,

    6 Bel gi um ese té ben,

    7 Ma gyar or szág ese té ben,

    8 a Cseh Köz tár sa ság ese té ben,

    9 Spa nyol or szág ese té ben,

   11 az Egye sült Ki rály ság ese té ben,

   12 Auszt ria ese té ben,

   13 Lu xem bo urg ese té ben,

   17 Finn or szág ese té ben,

   18 Dá nia ese té ben,

   19 Ro má nia ese té ben,

   20 Len gyel or szág ese té ben,

   21 Por tu gá lia ese té ben,

   23 Gö rög or szág ese té ben,

   24 Ír or szág ese té ben,

   26 Szlo vé nia ese té ben,

   27 Szlo vá kia ese té ben,

   29 Észt or szág ese té ben,

   32 Lett or szág ese té ben,
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   34 Bul gá ria ese té ben,

   36 Lit vá nia ese té ben,

   49 Cip rus ese té ben,

   50 Mál ta ese té ben.

2. sza kasz: Az alap irány elv vagy ren de let szá ma.

3. sza kasz: Az EK-tí pus jó vá ha gyás ra al kal ma zan dó leg utób bi mó do sí tó irány elv vagy ren de let szá ma.

4. sza kasz: Négy je gyû sor szám (adott eset ben nul lá val kezd ve) a tel jes jár mû EK-tí pus jó vá ha gyá sok ese té ben,
illetve négy- vagy öt je gyû szám az egye di irány elv vagy ren de let sze rin ti EK-tí pus jó vá ha gyá sok
ese té ben az alap tí pus-jó vá ha gyá si szám je lö lé sé re. A szám sor min den alap irány elv vagy ren de let
ese té ben 0001-gyel kez dõ dik.

5. sza kasz: Két je gyû sor szám (adott eset ben nul lá val kezd ve) a ki ter jesz tés je lö lé sé re. A szám sor min den alap
jó vá ha gyá si szám ese té ben 00-val kez dõ dik.

2. Kész jár mû re vo nat ko zó tí pus-jó vá ha gyás nál a 2. sza kasz ki ma rad.

3. A csak a jár mû vön kö te le zõ en el he lye zen dõ táb lák ese té ben az 5. sza kasz ki ma rad.

4. Pél da a fék be ren de zé sek rõl  szóló, Fran cia or szág ban, hár mas sor szám mal ki adott, ki ter jesz tés sel nem ren del ke zõ tí -
pus-jó vá ha gyás ra:
e2*71/320*98/12*0003*00
vagy
e2*88/77*91/542A*0003*00 olyan irány elv, vagy ren de let ese té ben, amely két, A és B ütem ben ke rül be ve ze tés re.

5. Pél da az Egye sült Ki rály ság ban né gyes sor szám mal ki adott tí pus-jó vá ha gyás má so dik ki ter jesz té sé re:
e11*98/14*0004*02
A 70/156/EGK irány el vet mó do sí tó 98/14/EK, je len leg leg utób bi irány elv, vagy ren de let.

6. Pél da a Lu xem bo urg ál tal kis so ro zat ban gyár tott jár mû re a 22. cikk sze rint ki adott, tel jes jár mû re vo nat ko zó EK-tí -
pus jó vá ha gyás ra:
e13*KS[.../...]*0001*00”

2. melléklet a 105/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról  szóló
 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A. Függelékének módosítása

1. Az ER. A. Füg ge lé ké nek cí mé hez tar to zó „1” jelû láb jegy zet he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„1 Ez a Füg ge lék a gép ko csik és a pót ko csik tí pus-jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok össze han go lá -
sá ról  szóló 70/156/EGK ta ná csi irány elv vel (1970. feb ru ár 6.), valamint az azt mó do sí tó 98/91/EK, 2000/40/EK,
2001/56/EK, 2001/85/EK, 2003/102/EK, 2004/3/EK, 2003/97/EK, 2005/64/EK, 2005/66/EK és 2006/40/EK euró -
pai par la men ti és ta ná csi, to váb bá 2001/92/EK, 2001/116/EK, 2004/78/EK, 2004/104/EK, 2005/49/EK,
2006/28/EK, 2007/37/EK bi zott sá gi, valamint 2006/96/EK ta ná csi irány el vek kel meg egye zõ sza bá lyo zást tar tal -
maz.”

2. Az ER. A. Füg ge lé ké nek 2. cik ke az s) pon tot köve tõen a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:
„Ha eb ben a Füg ge lék ben mel lék let re, irány elv re vagy közös sé gi nor má ra tör té nik hi vat ko zás, ak kor ez egy út tal a
vég re haj tá si in téz ke dé se ik re is vo nat ko zik.”

3. Az ER. A. Füg ge lék kö vet ke zõ ren del ke zé sei az „MR A. Füg ge lé ke (vo nat ko zó/va la mely/mind azon) mel lék le te”
szö veg részt köve tõen a „vagy kö zös sé gi ren de let” szö veg résszel egész ül nek ki:
2. cikk a) pont; 2. cikk b) pont; 2. cikk d) pont; 2. cikk e) pont; 2. cikk m) pont; 3. cikk (1) be kez dés; 3. cikk (2) be kez -
dés; 3. cikk (4) be kez dés; 4. cikk (1) be kez dés a/1) és a/2) pont; 4. cikk (1) be kez dés b) pont; 4. cikk (1) be kez dés
c) pont; 4 cikk (1) be kez dés d) pont; 4. cikk (4) be kez dés; 5. cikk (3) be kez dés; 5. cikk (4) be kez dés; 5 cikk (5) be kez -
dés; 5. cikk (6) be kez dés; 6 cikk (3) be kez dés; 7 cikk (2) be kez dés; 8. cikk (2) be kez dés; 8. cikk (2) be kez dés c) pont;
A/4. szá mú mel lék let I. rész elsõ és má so dik sor; A/4. szá mú mel lék let II. rész elsõ be kez dés; A/4. szá mú mel lék let
II. ré szben fog lalt táb lá zat 1. láb jegy ze t; A/5. szá mú mel lék let 1(a) be kez dés; A/5. szá mú mel lék let 1. pont b) al pont -
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ja; A/5. szá mú mel lék let 3. pont; A/7. szá mú mel lék let 1. láb jegy zet; A/10. szá mú mel lék let 2. láb jegy zet; A/10. szá -
mú mel lék let 2.1. pont; A/10. szá mú mel lék let 2.2. pont; A/10. szá mú mel lék let 2.3.5. pont; A/10. szá mú mel lék let
3.3. pont; A/10. szá mú mel lék let 3.5. pont; A/12. szá mú mel lék let II. Rész 2. pont; A/14. szá mú mel lék let, 1.1. pont;
A/14. szá mú mel lék let 2. pont a) al pont ja; A/14. szá mú mel lék let 2. pont c) al pont ja; A/14. szá mú mel lék let 2. pont
d) al pont ja.

4. Az ER. A. Füg ge lék kö vet ke zõ ren del ke zé sei az „egyes EU irány elv(ek)” szö veg részt köve tõen a „vagy kö zös sé gi
ren de let (ren de le tek)” szö veg résszel egész ül nek ki:
A/5. szá mú mel lék let 1. pont c) al pont ja; A/7. szá mú mel lék let 1. pont 2. sza kasz; A/7. szá mú mel lék let 1. pont
3. sza kasz; A/7. szá mú mel lék let 1. pont 4. sza kasz; A/10. szá mú mel lék let 1.2.2. pont; A/11. szá mú mel lék let
4. „Ön já ró da ruk” címû táb lá za tát kö ve tõ, „A be tû jel zé sek je len té se” címû fel so ro lás „X.” és „N/A.” sora.

5. Az ER. A. Füg ge lé ke
a) 2. cikk g) pont ja,
b) 2. cikk h) pont ja,
c) 2. cikk i) pont ja
az „MR. A. Füg ge lé ke vo nat ko zó mel lék le te(i)” szö veg részt köve tõen a „vagy kö zös sé gi ren de let (ren de le tek)” szö -
veg résszel egé szül ki.

6. Az ER. A. Füg ge lék 8. cikk (2) be kez dé sé nek c) pont ja a „Füg ge lék egy vagy több mel lék le te” szö veg részt köve tõen
a „vagy kö zös sé gi ren de let (ren de le tek)” szö veg résszel egé szül ki.

7. Az ER. A. Füg ge lék A/1. szá mú mel lék le te a 9.11. pon tot meg elõ zõ en a kö vet ke zõ ren del ke zé sek kel egé szül ki:
(A jár mû tí pus-jó vá ha gyá sá hoz szük sé ges ada tok tel jes jegy zé ke)
„9.10.8. A lég kon di ci o ná ló rend szer ben hû tõ kö zeg ként hasz nált gáz:...........
9.10.8.1. A lég kon di ci o ná ló rend szert úgy ter vez ték-e meg, hogy 150-nél na gyobb glo bá lis fel me le ge dé si po -

ten ci ál lal ren del ke zõ, üveg ház ha tást oko zó flu o ro zott gá zo kat tar tal maz zon: IGEN / NEM(1)

9.10.8.2. Ha a vá lasz IGEN, tölt se ki az aláb bi sza ka szo kat:
9.10.8.2.1. A lég kon di ci o ná ló rend szer rajz a és rö vid is mer te té se, be le ért ve a hi vat ko zá si szá mot vagy az al kat -

rész szá mot és a szi vár gás ve szé lyes al kat ré szek anya gát:
9.10.8.2.2. A lég kon di ci o ná ló rend szer szi vár gá sa:
9.10.8.2.3. Elem be vizs gá lá sa ese tén: a szi vár gás ve szé lyes al kat ré szek jegy zé ke, be le ért ve a meg fe le lõ hi vat -

ko zá si szá mot vagy al kat rész szá mot és az anya got, a rá juk jel lem zõ éves szi vár gá si ér té kek kel és a
vizs gá lat ada ta i val (pl. a vizs gá la ti jegy zõ könyv szá ma, a jó vá ha gyás szá ma stb.)..........................

9.10.8.2.4. A jár mû be vizs gá lá sa ese tén: hi vat ko zá si szám vagy al kat rész szám és a rend szer ele me i nek anya ga,
és a vizs gá lat ada tai (pl. a vizs gá la ti jegy zõ könyv szá ma, a jó vá ha gyás szá ma stb.):.......................

9.10.8.3. A tel jes rend szer össze sí tett szi vár gá sa, g/év:........................................”

8. Az ER. A. Füg ge lék A/3. szá mú mel lék le te a a 9.12. pon tot meg elõ zõ en kö vet ke zõ ren del ke zé sek kel egé szül ki:
„9.10.8. A lég kon di ci o ná ló rend szer ben hû tõ kö zeg ként hasz nált gáz:................
9.10.8.1. A lég kon di ci o ná ló rend szert úgy ter vez ték-e meg, hogy 150-nél na gyobb glo bá lis fel me le ge dé si po -

ten ci ál lal ren del ke zõ, üveg ház ha tást oko zó flu o ro zott gá zo kat tar tal maz zon: IGEN / NEM(1)

Ha igen, a tel jes rend szer össze sí tett szi vár gá sa, g/év:..........”

9. Az ER. A. Füg ge lék A/4. szá mú mel lék let I. rész táb lá zat fej lé ce a kö vet ke zõ re mó do sul, egy ide jû leg a táb lá zat 2.
sora he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

„Tárgy

Az MR A. Füg ge lé ke 
mel lék le tei és az azo nos
sza bá lyo zást tar tal ma zó

 irány elv, vagy Kö zös sé gi
ren de let szá ma

Al kal ma zá si kör

Hi vat ko zás
 a Hi va ta los

 Lap ra
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4”

2. Ki bo csá tá-
sok/In for má ci ók -
hoz való hoz zá -
fé rés

Ki bo csá tá-
sok/In for má ci ók-
hoz való hoz zá fé rés

70/220/EK; A/2
715/2007/EK

X(10) X(10) X(10) X(10)
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10. Az ER. A. Füg ge lék A/4. szá mú mel lék le té nek I. ré szé nek 11. és a 39. sora ha tá lyát vesz ti.

11. Az ER. A. Füg ge lék A/4. szá mú mel lék le té nek I. részt áb lá zata a kö vet ke zõ 61. sor ral egé szül ki:

„Tárgy

Az MR. A. Füg ge lék 
mel lék le tei és az azo nos
sza bá lyo zást tar tal ma zó

 irány elv, vagy Kö zös sé gi
ren de let szá ma

Al kal ma zá si kör

Hi vat ko zás
 a Hi va ta los

 Lap ra
M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4”

„61. Lég kon di ci o ná ló 
rend szer

2006/40/EK
A/61

L 161., 2007. 6.
14., 33. o.

X X(8)

(8) Ki zá ró lag azon N1 ka te gó ri á jú I. osz tály ba tar to zó jár mû vek vo nat ko zá sá ban, ame lyek le írá sát az MR. A. Füg ge lék A/2. szá mú mel lék le te I. Rész
1.5.3.1.4. pont já nak táb lá za ta tar tal maz za.”

12. Az ER. A. Füg ge lé ké nek A/7. szá mú mel lék le te he lyé be a kö vet ke zõ mel lék let lép:

„A/7. számú melléklet

A típusbizonyítvány, illetve a jóváhagyó okmány számozási rendszere(1)

1. A tí pus-jó vá ha gyá si szám az alább le írt mó don kész jár mû vek tí pus-jó vá ha gyá sai ese té ben négy, jár mû tu laj don -
sá gok, al kat ré szek és ön ál ló mû sza ki egy sé gek tí pus-jó vá ha gyá sá nál öt sza kasz ból áll. Az egyes sza ka szo kat
„*” jel vá laszt ja el.

„1. sza kasz: A kis „e” be tût a tí pus-jó vá ha gyást ki adó tag ál lam szá ma kö ve ti:

    1 Né met or szág ese té ben,

    2 Fran cia or szág ese té ben,

    3 Olasz or szág ese té ben,

    4 Hol lan dia ese té ben,

    5 Svéd or szág ese té ben,

    6 Bel gi um ese té ben,

    7 Ma gyar or szág ese té ben,

    8 a Cseh Köz tár sa ság ese té ben,

    9 Spa nyol or szág ese té ben,

   11 az Egye sült Ki rály ság ese té ben,

   12 Auszt ria ese té ben,

   13 Lu xem bo urg ese té ben,

   17 Finn or szág ese té ben,

   18 Dá nia ese té ben,

   19 Ro má nia ese té ben,

   20 Len gyel or szág ese té ben,

   21 Por tu gá lia ese té ben,

   23 Gö rög or szág ese té ben,

   24 Ír or szág ese té ben,

   26 Szlo vé nia ese té ben,

   27 Szlo vá kia ese té ben,

   29 Észt or szág ese té ben,

   32 Lett or szág ese té ben,

   34 Bul gá ria ese té ben,
   
(1) Az al kat ré sze ket és tar to zé ko kat a vo nat ko zó az MR A. Füg ge lé ké nek mel lék le tei sze rint kell meg je löl ni.
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   36 Lit vá nia ese té ben,

   49 Cip rus ese té ben,

   50 Mál ta ese té ben.

2. sza kasz: Az alap irány elv vagy kö zös sé gi ren de let szá ma (az az zal meg egye zõ sza bá lyo zást tar tal ma zó ma -
gyar jog sza bály meg je lö lé sé vel).

3. sza kasz: Az utol só mó do sí tó irány elv vagy kö zös sé gi ren de let, ame lyet a tí pus-jó vá ha gyás ki adá sá nál figye -
lembe vet tek.

– Kész jár mû tí pus-jó vá ha gyá sa ese tén az utol só mó do sí tó irány elv a 70/156/EGK ta ná csi irány elv
egy vagy több cik két leg utóbb mó do sí tó irány el vet je len ti. Az MR A. Füg ge lé ke mel lék le tei alap -
ján ki adott tí pus-jó vá ha gyá sok ese tén azt az utol só irány el vet, amely azo kat a ha tá lyos ren del ke -
zé se ket tar tal maz za, ame lyek nek a jár mû tu laj don sá gok meg fe lel nek.

– Azo kat az ak tu á lis elõ írásokat tar tal ma zó leg utób bi irány el vet je len ti, amely nek a rend szer, az al -
kat rész vagy a mû sza ki egy ség meg fe lel.

– Amennyi ben egy irány elv a kü lön bö zõ mû sza ki elõ írások te kin te té ben el té rõ hatályba lépési idõ -
pon to kat tar tal maz, egy be tût kell hoz zá ír ni, amely meg ad ja, hogy mely elõ írásnak meg fele lõen
ke rült a tí pus-jó vá ha gyás ki adás ra.)

4. sza kasz: Négy je gyû sor szám (adott eset ben be ve ze tõ nul la ér té kek kel el lát va) kész jár mû tí pus-jó vá ha gyá -
sok ese tén vagy négy, illetve öt szám jegy kü lön irány elv sze rin ti jó vá ha gyás nál, amely az alap jó vá -
ha gyá si szám ra utal. A szám so ro zat 0001-el kez dõ dik min den alap irány elv nél.

5. sza kasz: Két je gyû sor szám (adott eset ben be ve ze tõ nul la ér té kek kel ki egé szít ve), amely a ki ter jesz tést je lö li.
Min den alap jó vá ha gyá si szám 00-val kez dõ dik.

2. Kész jár mû re vo nat ko zó tí pus-jó vá ha gyás nál a 2. sza kasz ki ma rad.

3. A csak a jár mû vön kö te le zõ en el he lye zen dõ táb lák ese té ben az 5. sza kasz ki ma rad.

4. Pél da a fék be ren de zé sek rõl  szóló, Fran cia or szág ban, hár mas sor szám mal ki adott, ki ter jesz tés sel nem ren del ke zõ 
tí pus-jó vá ha gyás ra:
e2*71/320*98/12*0003*00
vagy
e2*88/77*91/542A*0003*00 olyan irány elv, vagy ren de let ese té ben, amely két, A és B ütem ben ke rül be ve ze -
tés re.

5. Pél da az Egye sült Ki rály ság ban né gyes sor szám mal ki adott tí pus-jó vá ha gyás má so dik ki ter jesz té sé re:
e11*98/14*0004*02
A 70/157/EGK irány el vet mó do sí tó 98/14/EK – je len leg leg utób bi – irány elv vagy ren de let.

6. Pél da a jár mû re kö te le zõ en fel sze re len dõ táb lán el he lye zett tí pus-jó vá ha gyá si szám ra:
e11*98/14*0004”

13. Az ER. A. Füg ge lék A/9. szá mú mel lék let I. rész 2. ol da lá nak 47. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„47. Adó zás alap já ul szol gá ló tel je sít mény vagy nem ze ti kód szám(ok), amennyi ben al kal ma zan dó:

Bel gi um:........................................... Bul gá ria:........................................... Cseh Köz tár sa ság: ............................

Dá nia:............................................... Né met or szág: ................................... Észt or szág: .......................................

Gö rög or szág:.................................... Spa nyol or szág: ................................. Fran cia or szág: ..................................

Ír or szág: ........................................... Olasz or szág: ..................................... Cip rus:..............................................

Lett or szág:........................................ Lit vá nia: ........................................... Lu xem burg:......................................

Ma gyar or szág:.................................. Mál ta: ............................................... Hol lan dia:.........................................

Auszt ria: ........................................... Len gyel or szág:................................. Por tu gá lia: ........................................
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Ro má nia: .......................................... Szlo vé nia:......................................... Szlo vá kia:.........................................

Finn or szág:....................................... Svéd or szág: ...................................... Egye sült Ki rály ság: ..........................

14. Az ER. A. Füg ge lé ké nek A/9. szá mú mel lék let II. rész 2. ol da lá nak 47. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„47. Adó zás alap já ul szol gá ló tel je sít mény vagy nem ze ti kód szám(ok), amennyi ben al kal ma zan dó:

Bel gi um:............................................ Bul gá ria:............................................ Cseh Köz tár sa ság: .............................

Dá nia: ................................................ Né met or szág: .................................... Észt or szág: ........................................

Gö rög or szág:..................................... Spa nyol or szág: .................................. Fran cia or szág: ...................................

Ír or szág: ............................................ Olasz or szág: ...................................... Cip rus:...............................................

Lett or szág:......................................... Lit vá nia: ............................................ Lu xem burg:.......................................

Ma gyar or szág:................................... Mál ta: ................................................ Hol lan dia:..........................................

Auszt ria: ............................................ Len gyel or szág: .................................. Por tu gá lia: .........................................

Ro má nia: ........................................... Szlo vé nia:.......................................... Szlo vá kia:..........................................

Finn or szág:........................................ Svéd or szág: ....................................... Egye sült Ki rály ság: ...........................

15. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 1. „La kó au tók, men tõ au tók, ha lott szál lí tó ko csik” címû táb lá za tá nak fej -
lé ce a kö vet ke zõ re mó do sul, egy ide jû leg a 2. sor he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

„Sor -
szám

Tárgy

Az irány elv / ren de let szá ma
és az azo nos sza bá lyo zást 

tar tal ma zó MR A. Füg ge lé ke 
mel lék le te

M1£2500(1) kg M1<2500(1) kg M2 M3

2. Ki bo csá tá sok / 
In for má ci ók hoz való hoz zá -
fé rés

70/220/EK; A/2
715/2007/EK

Q G + Q G + Q”

16. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 1. „La kó au tók, men tõ au tók, ha lott szál lí tó ko csik” címû táb lá za tá nak 11.
és a 39. sora ha tá lyát vesz ti.

17. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 1. „La kó au tók, men tõ au tók, ha lott szál lí tó ko csik” címû táb lá za ta a kö -
vet ke zõ 61. sor ral egé szül ki:

„Sor -
szám

Tárgy

Az irány elv / ren de let szá ma
és az azo nos sza bá lyo zást

 tar tal ma zó MR A. Füg ge lé ke
 mel lék le te

M1£2500(1) kg M1<2500(1) kg M2 M3

„61. Lég kon dí ci o ná ló rend szer 2006/40/EK; A/61 X X”
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18. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 2. „Pán cé lo zott jár mû vek” címû táb lá za tá nak fej lé ce a kö vet ke zõ re mó -
do sul, egy ide jû leg a 2. sor he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

„Sor -
szám

Tárgy

Az irány elv/ren de let 
szá ma és az azo nos 

sza bá lyo zást tar tal ma zó
MR A. Füg ge lé ke 

mel lék le te

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

2. Ki bo csá tá sok / 
In for má ci ók hoz való 
hoz zá fé rés

70/220/EK; 
A/2
715/2007/EK

A A A A”

19. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 2. „Pán cé lo zott jár mû vek” címû táb lá za tá nak 11. és a 39. sora ha tá lyát
vesz ti.

20. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 2. „Pán cé lo zott jár mû vek” címû táb lá za ta a kö vet ke zõ 61. sor ral egé szül
ki:

„Sor -
szám

Tárgy

Az irány elv/ren de let 
szá ma és az azo nos 

sza bá lyo zást tar tal ma zó
MR A. Füg ge lé ke 

mel lék le te

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

„61. Lég kon di ci o ná ló
rend szer

2006/40/EK
A/61

X W”

21. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 3. „Egyéb kü lön le ges célú jár mû vek (be le ért ve a la kó ko csi kat)” címû
táb lá za tá nak fej lé ce a kö vet ke zõ re mó do sul, egy ide jû leg a 2. sor he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

„Sor -
szám

Tárgy

Az irány elv/ren de let 
szá ma és az azo nos

sza bá lyo zást tar tal ma zó
MR A. Füg ge lé ke 

mel lék le te

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

2. Ki bo csá tá sok /
In for má ci ók hoz való 
hoz zá fé rés

70/220/EK; A/2
715/2007/EK

Q Q Q”

22. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 3. „Egyéb kü lön le ges célú jár mû vek (be le ért ve a la kó ko csi kat)” címû
táb lá za tá nak 11. sora ha tá lyát vesz ti.

23. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 3. „Egyéb kü lön le ges célú jár mû vek (be le ért ve a la kó ko csi kat)” címû
táb lá za ta a kö vet ke zõ 61. sor ral egé szül ki:

„Sor -
szám

Tárgy

Az irány elv/ren de let 
szá ma és az azo nos

sza bá lyo zást tar tal ma zó
MR A. Füg ge lé ke 

mel lék le te

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

„61. Lég kon di ci o ná ló
rend szer

2006/40/EK
A/61

W”
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24. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 4. „Ön já ró da ruk” címû táb lá za tá nak fej lé ce a kö vet ke zõ re mó do sul,
egy ide jû leg a 2. sor he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

„Sor -
szám

Tárgy
Az irány elv/ren de let szá ma 

és az azo nos sza bá lyo zást tar tal ma zó 
MR A. Füg ge lé ke mel lék le te

N ka te gó ri á jú ön já ró daru

2. Ki bo csá tá sok / In for má ci ók hoz
való hoz zá fé rés

70/220/EK; A/2
715/2007/EK

N/A”

25. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let 4. „Ön já ró da ruk” címû táb lá za tá nak 11. sora ha tá lyát vesz ti (tör len dõ).

26. Az ER. A. Füg ge lék A/11. szá mú mel lék let „A be tû jel zé sek je len té se” címû fe je ze te a kö vet ke zõ be tû jel zés sel egé -
szül ki:
„W: Ki zá ró lag azon N1 ka te gó ri á jú I. osz tály ba tar to zó jár mû vek vo nat ko zá sá ban, ame lyek le írá sát az MR. A. Füg -
ge lék A/2. szá mú mel lék le te I. Rész 1.5.3.1.4. pont já nak táb lá za ta tar tal maz za.”

3. melléklet a 105/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról  szóló
 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet B. Függelékének módosítása

1. Az ER. B. Füg ge lé ké nek cí mé hez tar to zó „1” jelû láb jegy zet a kö vet ke zõ re mó do sul:

,,1 Ez a Füg ge lék a 2002/24/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel és az azt mó do sí tó 2005/30/EK bi zott sá gi, valamint 2006/96/EK ta ná csi irány elv -
vel meg egye zõ sza bá lyo zást tar tal maz.”

2. Az ER. B. Füg ge lé ké nek B/4. mel lék let I. ré szé nek 2. ol da lán a 47. pont he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:
„47. Adó zás alap já ul szol gá ló tel je sít mény vagy nem ze ti kód szám(ok), amennyi ben al kal ma zan dó:

Bel gi um:............................................ Bul gá ria:............................................ Cseh Köz tár sa ság: .............................

Dá nia: ................................................ Né met or szág: .................................... Észt or szág: ........................................

Gö rög or szág:..................................... Spa nyol or szág: .................................. Fran cia or szág: ...................................

Ír or szág: ............................................ Olasz or szág: ...................................... Cip rus:...............................................

Lett or szág:......................................... Lit vá nia: ............................................ Lu xem burg:.......................................

Ma gyar or szág:................................... Mál ta: ................................................ Hol lan dia:..........................................

Auszt ria: ............................................ Len gyel or szág: .................................. Por tu gá lia: .........................................

Ro má nia: ........................................... Szlo vé nia:.......................................... Szlo vá kia:..........................................

Finn or szág:........................................ Svéd or szág: ....................................... Egye sült Ki rály ság: ...........................

3. Az ER. B. Füg ge lé ké nek B/5. mel lék let I. rész 1. pont já nak 1. sza ka sza he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. sza kasz: Nyom ta tott kis „e”, ame lyet az EK-tí pus jó vá ha gyást ki bo csá tó tag ál lam aláb bi meg kü lön böz te tõ
szá ma kö vet

    1 Né met or szág ese té ben,

    2 Fran cia or szág ese té ben,

    3 Olasz or szág ese té ben,

    4 Hol lan dia ese té ben,

    5 Svéd or szág ese té ben,

    6 Bel gi um ese té ben,

    6 Ma gyar or szág ese té ben,

    8 a Cseh Köz tár sa ság ese té ben,
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    9 Spa nyol or szág ese té ben,

   11 az Egye sült Ki rály ság ese té ben,

   12 Auszt ria ese té ben,

   13 Lu xem bo urg ese té ben,

   17 Finn or szág ese té ben,

   18 Dá nia ese té ben,

   19 Ro má nia ese té ben,

   20 Len gyel or szág ese té ben,

   21 Por tu gá lia ese té ben,

   23 Gö rög or szág ese té ben,

   24 Ír or szág ese té ben,

   26 Szlo vé nia ese té ben,

   27 Szlo vá kia ese té ben,

   29 Észt or szág ese té ben,

   32 Lett or szág ese té ben,

   34 Bul gá ria ese té ben,

   36 Lit vá nia ese té ben,

   49 Cip rus ese té ben,

   50 Mál ta ese té ben.

4. Az ER. B. Füg ge lé ké nek B/5. mel lék let II. ré szé nek 1.1. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.1. egy kis „e” betû, az ezt kö ve tõ, a tí pus-jó vá ha gyást ki adó Tag ál lam meg kü lön böz te tõ szá ma, és az
ezt kö rül ve võ négy zet, pl.:

– 1 Né met or szág

– 3 Fran cia or szág

– 3 Olasz or szág

– 4 Hol lan dia

– 5 Svéd or szág

– 6 Bel gi um

– 7 Ma gyar or szág

– 8 Cseh Köz tár sa ság

– 9 Spa nyol or szág

– 11 Egye sült Ki rály ság

– 12 Auszt ria

– 13 Lu xem bo urg

– 17 Finn or szág

– 18 Dá nia

– 19 Ro má nia

– 20 Len gyel or szág

– 21 Por tu gá lia

– 23 Gö rög or szág

– 24 Ír or szág

– 26 Szlo vé nia

– 27 Szlo vá kia

– 29 Észt or szág

– 32 Lett or szág
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– 34 Bul gá ria

– 36 Lit vá nia

– 49 Cip rus

– 50 Mál ta”

4. melléklet a 105/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról  szóló
 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet C. Függelékének módosítása

1. Az ER. C. Füg ge lé ké nek cí mé hez tar to zó „1” jelû láb jegy zet a kö vet ke zõ re mó do sul:

,,1 Ez a Füg ge lék össze egyez tet he tõ sza bá lyo zást tar tal maz a me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok, azok pót ko csi ja i nak és cse rél he tõ von ta tott mun ka -
gé pe i nek, be le ért ve ezek rend sze re it is, to váb bá al kat ré sze i nek és ön ál ló mû sza ki egy sé ge i nek tí pus jó vá ha gyá sá ról, valamint a 74/150/EGK irány elv ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2003/37/EK euró pai par la men ti és a ta ná csi irány elv (2003. má jus 26.), valamint az azt mó do sí tó 2005/13/EK és 2005/67/EK bi zott sá -
gi és 2006/96/EK ta ná csi irány el vek ren del ke zé se i vel”

2. Az ER. C. Füg ge lé ké nek C/2. szá mú mel lék let C. Fe je zet 1. Füg ge lék 1. pont já nak 1. sza ka sza he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„1. sza kasz: kis „e” betû, utá na annak a tag ál lam nak a meg kü lön böz te tõ szám je le, amely meg ad ta az EK-tí pus jó -
vá ha gyást:

1 Né met or szág ese té ben,

2 Fran cia or szág ese té ben,

3 Olasz or szág ese té ben,

4 Hol lan dia ese té ben,

5 Svéd or szág ese té ben,

6 Bel gi um ese té ben,

7 Ma gyar or szág ese té ben,

8 a Cseh Köz tár sa ság ese té ben,

9 Spa nyol or szág ese té ben,

11 az Egye sült Ki rály ság ese té ben,

12 Auszt ria ese té ben,

13 Lu xem bo urg ese té ben,

17 Finn or szág ese té ben,

18 Dá nia ese té ben,

19 Ro má nia ese té ben,

20 Len gyel or szág ese té ben,

21 Por tu gá lia ese té ben,

23 Gö rög or szág ese té ben,

24 Ír or szág ese té ben,

26 Szlo vé nia ese té ben,

27 Szlo vá kia ese té ben,

29 Észt or szág ese té ben,

32 Lett or szág ese té ben,

34 Bul gá ria ese té ben,

36 Lit vá nia ese té ben,

49 Cip rus ese té ben,

50 Mál ta ese té ben.”
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3. Az ER. C. Füg ge lé ké nek C/3. szá mú mel lék let I. Rész „A – Kész / tel jes trak to rok” címû pont 16. al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„16. Az adó zás alap já ul szol gá ló tel je sít mény (ló erõ) vagy adó be so ro lás:

Bel gi um:............................................ Bul gá ria:............................................ Cseh Köz tár sa ság: .............................

Dá nia: ................................................ Né met or szág: .................................... Észt or szág: ........................................

Gö rög or szág:..................................... Spa nyol or szág: .................................. Fran cia or szág: ...................................

Ír or szág: ............................................ Olasz or szág: ...................................... Cip rus:...............................................

Lett or szág:......................................... Lit vá nia: ............................................ Lu xem burg:.......................................

Ma gyar or szág:................................... Mál ta: ................................................ Hol lan dia:..........................................

Auszt ria: ............................................ Len gyel or szág: .................................. Por tu gá lia: .........................................

Ro má nia: ........................................... Szlo vé nia:.......................................... Szlo vá kia:..........................................

Finn or szág:........................................ Svéd or szág: ....................................... Egye sült Ki rály ság: ...........................
”

4. Az ER. C. Füg ge lé ké nek C/3. szá mú mel lék let I. Rész „B – Me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti pót ko csik – kész / tel jes”
pont já nak 16. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ al pont lép:
„16. Az adó zás alap já ul szol gá ló tel je sít mény (ló erõ) vagy adó be so ro lás (amennyi ben al kal ma zan dó):

Bel gi um:............................................ Bul gá ria:............................................ Cseh Köz tár sa ság: .............................

Dá nia: ................................................ Né met or szág: .................................... Észt or szág: ........................................

Gö rög or szág:..................................... Spa nyol or szág: .................................. Fran cia or szág: ...................................

Ír or szág: ............................................ Olasz or szág: ...................................... Cip rus:...............................................

Lett or szág:......................................... Lit vá nia: ............................................ Lu xem burg:.......................................

Ma gyar or szág:................................... Mál ta: ................................................ Hol lan dia:..........................................

Auszt ria: ............................................ Len gyel or szág: .................................. Por tu gá lia: .........................................

Ro má nia: ........................................... Szlo vé nia:.......................................... Szlo vá kia:..........................................

Finn or szág:........................................ Svéd or szág: ....................................... Egye sült Ki rály ság: ...........................
”

5. Az ER. C. Füg ge lé ké nek C/3. szá mú mel lék let I. Rész „C – Cse rél he tõ von ta tott mun ka gép – kész / tel jes” pont já nak
16. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ al pont lép:
„16. Az adó zás alap já ul szol gá ló tel je sít mény (ló erõ) vagy adó be so ro lás (amennyi ben al kal ma zan dó):

Bel gi um:............................................ Bul gá ria:............................................ Cseh Köz tár sa ság: .............................

Dá nia: ................................................ Né met or szág: .................................... Észt or szág: ........................................

Gö rög or szág:..................................... Spa nyol or szág: .................................. Fran cia or szág: ...................................

Ír or szág: ............................................ Olasz or szág: ...................................... Cip rus:...............................................

Lett or szág:......................................... Lit vá nia: ............................................ Lu xem burg:.......................................

Ma gyar or szág:................................... Mál ta: ................................................ Hol lan dia:..........................................

Auszt ria: ............................................ Len gyel or szág: .................................. Por tu gá lia: .........................................

Ro má nia: ........................................... Szlo vé nia:.......................................... Szlo vá kia:..........................................

Finn or szág:........................................ Svéd or szág: ....................................... Egye sült Ki rály ság: ...........................

6. Az ER. C. Füg ge lé ké nek C/3. szá mú mel lék let II. Rész „A – Me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti pót ko csik – nem tel jes”
pont já nak 16. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ al pont lép:
„16. Az adó zás alap já ul szol gá ló tel je sít mény (ló erõ) vagy adó be so ro lás (amennyi ben al kal ma zan dó):

Bel gi um:............................................ Bul gá ria:............................................ Cseh Köz tár sa ság: .............................

Dá nia: ................................................ Né met or szág: .................................... Észt or szág: ........................................

Gö rög or szág:..................................... Spa nyol or szág: .................................. Fran cia or szág: ...................................
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Ír or szág: ............................................ Olasz or szág: ...................................... Cip rus:...............................................

Lett or szág:......................................... Lit vá nia: ............................................ Lu xem burg:.......................................

Ma gyar or szág:................................... Mál ta: ................................................ Hol lan dia:..........................................

Auszt ria: ............................................ Len gyel or szág: .................................. Por tu gá lia: .........................................

Ro má nia: ........................................... Szlo vé nia:.......................................... Szlo vá kia:..........................................

Finn or szág:........................................ Svéd or szág: ....................................... Egye sült Ki rály ság: ...........................

7. Az ER. C. Füg ge lé ké nek C/3. szá mú mel lék let II. Rész „B – Cse rél he tõ von ta tott mun ka gép – nem tel jes” pont já nak
16. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ al pont lép:

„16. Az adó zás alap já ul szol gá ló tel je sít mény (ló erõ) vagy adó be so ro lás (amennyi ben al kal ma zan dó):

Bel gi um:............................................ Bul gá ria:............................................ Cseh Köz tár sa ság: .............................

Dá nia: ................................................ Né met or szág: .................................... Észt or szág: ........................................

Gö rög or szág:..................................... Spa nyol or szág: .................................. Fran cia or szág: ...................................

Ír or szág: ............................................ Olasz or szág: ...................................... Cip rus:...............................................

Lett or szág:......................................... Lit vá nia: ............................................ Lu xem burg:.......................................

Ma gyar or szág:................................... Mál ta: ................................................ Hol lan dia:..........................................

Auszt ria: ............................................ Len gyel or szág: .................................. Por tu gá lia: .........................................

Ro má nia: ........................................... Szlo vé nia:.......................................... Szlo vá kia:..........................................

Finn or szág:........................................ Svéd or szág: ....................................... Egye sült Ki rály ság: ...........................

A gazdasági és közlekedési miniszter
106/2007. (XII. 23.) GKM

rendelete

a közúti jármûvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé se b) pont já nak 11. 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.  §-ának e) 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 köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga -
lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: MR.)
107.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) Te her gép ko csin, me zõ gaz da sá gi von ta tón és las sú
jár mû vön a jár mû tûz el ol tá sá ra

a) 3500 kg-ot meg ha la dó, de leg fel -
jebb 12 000 kg meg en ge dett leg na -
gyobb össz tö me gû jár mû ese té ben 1 db 6 kg-os,

b) 12 000 kg-ot meg ha la dó, de leg fel -
jebb 24 000 kg meg en ge dett leg na -
gyobb össz tö me gû jár mû ese té ben 1 db 12 kg-os,

c) 24 000 kg-ot meg ha la dó meg en ge -
dett leg na gyobb össz tö me gû jár mû
ese té ben 2 db 12 kg-os

szab vá nyos, por ral oltó tûz ol tó ké szü lé ket kell ké szen lét -
ben tar ta ni.”

2.  §

(1) Az MR. 120.  §-ának 1–3. pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ pont lép:

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

„1. a Ta nács 70/157/EGK irány elve (1970. feb ru ár 6.) a 
gép jár mû vek meg en ge dett zaj szint jé re és ki pu fo gó rend -
sze re i re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl,
valamint az azt mó do sí tó 84/424/EGK, 92/97/EGK és
2006/96/EK ta ná csi és 73/350/EGK, 81/334/EGK,



84/372/EGK, 89/491/EGK, 96/20/EK, 1999/101/EK bi -
zott sá gi irány el vek;

2. a Ta nács 70/220/EGK irány elve (1970. már ci us 20.)
a gép jár mû vek kül sõ gyúj tá sú mo tor ja i nak ki pu fo gó gá zai
ál tal oko zott le ve gõ szennye zés el le ni in téz ke dé sek re vo -
nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az
azt mó do sí tó 83/351/EGK, 88/76/EGK, 88/436/EGK,
91/441/EGK, 93/59/EGK és 2006/96 ta ná csi,
77/102/EGK, 78/665/EGK, 89/491/EGK, 96/44/EK,
98/77/EK, 1999/102/EK, 2002/80/EK, 2003/76/EK bi -
zott sá gi, és 94/12/EK, 96/69/EK, 2001/1/EK,
2001/100/EK euró pai par la men ti és ta nács irány el vek;

3. a Ta nács 70/221/EGK irány elve (1970. már ci us 20.)
a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik fo lyé kony tü ze lõ anyag-tar -
tá lya i ra és hát só alá fu tás gát ló i ra vo nat ko zó tag ál la mi jog -
sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
79/490/EGK, 97/19/EK és 2006/20 bi zott sá gi, 2000/8/EK
euró pai par la men ti és ta ná csi, to váb bá 2006/96/EK ta ná csi 
irány el vek;”

(2) Az MR. 120.  §-ának 7–10. pont ja he lyé be a követ -
kezõ pont lép:

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

„7. a Ta nács 70/388/EGK irány elve (1970. jú li us 27.) a
gép jár mû vek hang jel zõ be ren de zé se i re vo nat ko zó tag ál la -
mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
2006/96/EK ta ná csi irány elv;

8. a Ta nács 71/127/EGK irány elve (1971. már ci us 1.) a
gép jár mû vek vissza pil lan tó tük re i re vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
87/354/EGK és 2006/96/EK ta ná csi, to váb bá
79/795/EGK, 85/205/EGK, 86/562/EGK, 88/321/EGK bi -
zott sá gi irány el vek;

9. a Ta nács 71/320/EGK irány elve (1971. jú li us 26.) a
gép jár mû vek és pót ko csi ja ik egyes ka te gó ri á i nak fék be -
ren de zé se i re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té -
sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 74/132/EGK,
75/524/EGK, 79/489/EGK, 85/647/EGK, 88/194/EGK,
91/422/EGK, 98/12/EK, 2002/78/EK bi zott sá gi és
2006/96/EK ta ná csi irány el vek;

10. a Ta nács 72/245/EGK irány elve (1972. jú ni us 20.)
a gép jár mû vek kül sõ gyúj tá sú mo tor jai ál tal elõ idé zett rá -
dió za va rok szû ré sé re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok
kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 89/491/EGK,
95/54/EK, 2004/104/EK, 2005/49/EK, 2005/83/EK és
2006/28/EK bi zott sá gi és 2006/96/EK ta ná csi irány el -
vek;”

(3) Az MR. 120.  §-ának 13. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
pont lép:

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

„13. a Ta nács 74/61/EGK irány elve (1973. de cem -
ber 17.) a gép jár mû vek jo go su lat lan hasz ná la ta el le ni vé -

de lem re szol gá ló esz kö zök re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza -
bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 95/56/EK
bi zott sá gi és 2006/96/EK ta ná csi irány el vek;”

(4) Az MR. 120.  §-ának 15. és 16. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ pont lép:

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

„15. a Ta nács 74/408/EGK irány elve (1974. jú li us 22.)
a gép jár mû vek bel sõ be ren de zé se i re (ülé sek és rög zí té sük
szi lárd sá ga) vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé -
rõl, valamint az azt mó do sí tó 81/577/EGK ta ná csi,
96/37/EK bi zott sá gi, 2005/39/EK euró pai par la men ti és
ta ná csi, to váb bá 2006/96/EK ta ná csi irány el vek;

16. a Ta nács 74/483/EGK irány elve (1974. szep tem ber
17.) a gép jár mû vek ki ál ló ré sze i re vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
79/488/EGK és 15/2007/EK bi zott sá gi, to váb bá
2006/96/EK ta ná csi irány el vek;”

(5) Az MR. 120.  §-ának 18. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
pont lép:

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

„18. a Ta nács 76/114/EGK irány elve (1975. de cem ber
18.) a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik ha tó sá gi lag elõ írt táb -
lá i ra és fel ira ta i ra, valamint el he lye zé sük re és rög zí té si
mód juk ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, 
valamint az azt mó do sí tó 78/507/EGK bi zott sá gi és
2006/96/EK ta ná csi irány elvek;”

(6) Az MR. 120.  §-ának 21–26. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ pont lép:

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

„21. a Ta nács 76/757/EGK irány elve (1976. jú li us 27.)
a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik fény vissza ve rõ i re vo nat ko -
zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt
mó do sí tó 97/29/EK bi zott sá gi és 2006/96/EK ta ná csi
irány elvek;

22. a Ta nács 76/758/EGK irány elve (1976. jú li us 27.) a 
gép jár mû vek és pót ko csi ja ik hát só mé ret jel zõ lám pá i ra,
elsõ (ol dal só) hely zet jel zõ lám pá i ra, hát só (ol dal só) hely -
zet jel zõ lám pá i ra és fék lám pá i ra vo nat ko zó tag ál la mi jog -
sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
89/516/EGK, 97/30/EK bi zott sá gi és 2006/96/EK ta ná csi
irány el vek;

23. a Ta nács 76/759/EGK irány elve (1976. jú li us 27.) a 
gép jár mû vek és pót ko csi ja ik irány jel zõ lám pá i ra vo nat ko -
zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt
mó do sí tó 89/277/EGK, 99/15/EK bi zott sá gi és
2006/96/EK ta ná csi irány el vek;

24. a Ta nács 76/760/EGK irány elve (1976. jú li us 27.) a 
gép jár mû vek és pót ko csi ja ik hát só rend szám táb la-meg vi -
lá gí tó lám pá i ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí -
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té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 97/31/EK bi zott sá gi és
2006/96/EK ta ná csi irány elvek;

25. a Ta nács 76/761/EGK irány elve (1976. jú li us 27.) a 
gép jár mû vek tá vol sá gi és/vagy tom pí tott fény szó ró i ra és
az ilyen fény szó rók hoz hasz nált iz zó lám pák ra vo nat ko zó
tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó -
do sí tó 89/517/EGK, 1999/17/EK bi zott sá gi és
2006/96/EK ta ná csi irány el vek;

26. a Ta nács 76/762/EGK irány elve (1976. jú li us 27.) a 
gép jár mû vek köd fény szó ró i ra és az azok hoz hasz nált iz -
zó lám pák ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé -
rõl, valamint az azt mó do sí tó 1999/18/EK bi zott sá gi és
2006/96/EK ta ná csi irány el vek;”

(7) Az MR. 120.  §-ának 28–31. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ pont lép:

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

„28. a Ta nács 77/538/EGK irány elve (1977. jú ni us 28.) 
a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik hát só köd lám pá i ra vo nat -
ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt 
mó do sí tó 89/518/EGK, 1999/14/EK bi zott sá gi és
2006/96/EK ta ná csi irány el vek;

29. a Ta nács 77/539/EGK irány elve (1977. jú ni us 28.)
a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik hát ra me ne ti lám pá já ra vo -
nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az
azt mó do sí tó 97/32/EK bi zott sá gi és 2006/96/EK ta ná csi
irány el vek;

30. a Ta nács 77/540/EGK irány elve (1977. jú ni us 28.)
a gép jár mû vek vá ra ko zást jel zõ lám pá i ra vo nat ko zó tag ál -
la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
1999/16/EK bi zott sá gi és 2006/96/EK ta ná csi irány el vek;

31. a Ta nács 77/541/EGK irány elve (1977. jú ni us 28.)
a gép jár mû vek biz ton sá gi öve i re és utas biz ton sá gi rend -
sze re i re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl,
valamint az azt mó do sí tó 81/576/EGK és 2006/96/EK ta -
ná csi, 82/319/EGK, 90/628/EGK, 96/36/EK, 2000/3/EK
bi zott sá gi, és 2005/40/EK euró pai par la men ti és ta ná csi
irány el vek;”

(8) Az MR. 120.  §-ának 35. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
pont lép:

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

„35. a Ta nács 78/318/EGK irány elve (1977. de cem ber
21.) a gép jár mû vek ab lak tör lõ és ab lak mo só rend sze re i re
vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint
az azt mó do sí tó 94/68/EK bi zott sá gi és 2006/96/EK ta ná -
csi irány el vek;”

(9) Az MR. 120.  §-ának 37. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
pont lép:

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

„37. a Ta nács 78/932/EGK irány elve (1978. ok tó ber
16.) a gép jár mû vek ülé se i nek fej tám lá i ra vo nat ko zó tag ál -

la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
2006/96/EK ta ná csi irány elv;”

(10) Az MR. 120.  §-ának 42. pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ pont lép:

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

„42. a Ta nács 91/226/EGK irány elve (1991. már ci us
27.) a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik egyes ka te gó ri á i nak a
fel csa pó dó víz el le ni vé del mé re vo nat ko zó tag ál la mi jog -
sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
2006/96/EK ta ná csi irány elv;”

(11) Az MR. 120.  §-ának 47. és 48. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ pont lép:

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

„47. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 94/20/EK irány -
elve (1994. má jus 30.) a gép jár mû vek és pót ko csi ja ik me -
cha ni kus kap cso ló szer ke ze te i rõl, valamint ezek nek a gép -
jár mû vek re tör té nõ fel sze re lé sé rõl, valamint az azt mó do -
sí tó 2006/96/EK ta ná csi irány elv;

48. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 95/28/EGK
irány elve (1995. ok tó ber 24.) egyes gép jár mû-ka te gó ri ák
bel sõ ki ala kí tá sá ban hasz nált anya gok égé si tu laj don sá ga -
i ról, valamint az azt mó do sí tó 2006/96/EK ta ná csi irány -
elv;”

(12) Az MR. 120.  §-ának 71. pont ja he lyé be a követ -
kezõ pont lép:

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

„71. a Ta nács 75/322/EGK irány elve (1975. má jus 20.) 
a ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok ba sze -
relt kül sõ gyúj tá sú mo to rok ál tal elõ idé zett rá dió za va rok
szû ré sé re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, 
valamint az azt mó do sí tó 2000/2/EK és 2001/3/EGK bi -
zott sá gi, valamint 2006/96/EK ta ná csi irány el vek;”

(13) Az MR. 120.  §-ának 76. pont ja he lyé be a követ -
kezõ pont lép:

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

„76. a Ta nács 77/536/EGK irány elve (1977. jú ni us 28.) 
a ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok bo ru lás
ha tá sa el le ni vé dõ szer ke ze te i re vo nat ko zó tag ál la mi jog -
sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
89/680/EGK és 2006/96/EK ta ná csi, to váb bá 1999/55/EK
bi zott sá gi irány el vek;”

(14) Az MR. 120.  §-ának 78. pont ja he lyé be a követ -
kezõ pont lép:

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

„78. a Ta nács 78/764/EGK irány elve (1978. jú li us 25.)
a ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok ve ze tõ -
ülé sé re vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl,
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valamint az azt mó do sí tó 83/190/EGK, 88/465/EGK és
1999/57/EK bi zott sá gi, to váb bá 2006/96/EK ta ná csi
irány el vek;”

(15) Az MR. 120.  §-ának 82. pont ja he lyé be a követ -
kezõ pont lép:

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

„82. a Ta nács 79/622/EGK irány elve (1979. jú ni us 25.) 
a ke re kes me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti trak to rok bo ru lás
ha tá sa el le ni vé dõ szer ke ze te i re vo nat ko zó tag ál la mi jog -
sza bá lyok kö ze lí té sé rõl (sta ti kus vizs gá lat), valamint az
azt mó do sí tó 82/953/EGK, 88/413/EGK és 1999/40/EK
bi zott sá gi, to váb bá 2006/96/EK ta ná csi irány el vek;”

(16) Az MR. 120.  §-ának 85–88. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ pont lép:

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

„85. a Ta nács 86/298/EGK irány elve (1986. má jus 26.) 
a kes keny nyom tá vú ke re kes me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti
trak to rok há tul fel sze relt, bo ru lás ha tá sa el le ni vé dõ szer -
ke ze te i rõl, valamint az azt mó do sí tó 89/682/EGK és
2006/96/EK ta ná csi, 2000/19/EK bi zott sá gi irány el vek,
to váb bá a 86/298/EGK ta ná csi irány elv I. és II. mel lék le tét 
mó do sí tó 2005/67/EK bi zott sá gi irány elv;

86. a Ta nács 86/415/EGK irány elve (1986. jú li us 24.) a 
ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok ke ze lõ -
szer ve i nek be épí té sé rõl, el he lye zé sé rõl, mû kö dé sé rõl és
je lö lé sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 2006/96/EK ta ná csi
irány elv;

87. a Ta nács 87/402/EGK irány elve (1987. jú ni us 26.)
a kes keny nyom tá vú ke re kes me zõ gaz da sá gi és er dé sze ti
trak to rok ve ze tõ ülés elé sze relt, bo ru lás ha tá sa el le ni vé -
dõ szer ke ze te i rõl, valamint az azt mó do sí tó 89/681/EGK és 
2006/96/EK ta ná csi, 2000/22/EK bi zott sá gi irány el vek,
to váb bá a 87/402/EGK ta ná csi irány elv I. és II. mel lék le tét 
mó do sí tó 2005/67/EK bi zott sá gi irány elv;

88. a Ta nács 89/173/EGK irány elve (1988. de cem ber
21.) a ke re kes me zõ gaz da sá gi vagy er dé sze ti trak to rok
egyes al kat ré sze i re és jel lem zõ i re vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint az azt mó do sí tó
2000/1/EK és 2006/26/EK bi zott sá gi és 2006/96/EK ta ná -
csi irány elv;”

(17) Az MR. 120.  §-ának 94–97. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ pont lép:

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

„94. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000/25/EK
irány elve (2000. má jus 22.) a me zõ gaz da sá gi vagy er dé -
sze ti trak to rok haj tá sá ra szánt mo to rok gáz- és szi lárd hal -
maz ál la po tú szennye zõ anyag-ki bo csá tá sa el le ni in téz ke -
dés rõl, valamint a 74/150/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá -
sá ról, valamint az azt mó do sí tó 2005/13/EK bi zott sá gi és
2006/96/EK ta ná csi irány elvek;

95. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000/40/EK
irány elve (2000. jú ni us 26.) a gép jár mû vek elül sõ alá fu tás -
gát lá sá val kap cso la tos tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé -
rõl és a 70/156/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról,
valamint az azt mó do sí tó 2006/96/EK ta ná csi irány elv;

96. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2001/56/EK
irány elve (2001. szep tem ber 27.) a gép jár mû vek és pót ko -
csi ja ik fû té sé rõl, a 70/156/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá -
sá ról és a 78/548/EGK ta ná csi irány elv ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl, valamint az azt mó do sí tó 2004/78/EK és
2006/119/EK bi zott sá gi és 2006/96/EK ta ná csi irány -
elvek;

97. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2001/85/EK
irány elve (2001. no vem ber 20.) a sze mély szál lí tás ra hasz -
nált, a ve ze tõ ülé sen kí vül több mint nyolc ülõ he lyet tar tal -
ma zó jár mû vek re vo nat ko zó kü lön le ges ren del ke zé sek rõl, 
valamint a 70/156/EGK és a 97/27/EK irány elv mó do sí tá -
sá ról, valamint az azt mó do sí tó 2006/96/EK ta ná csi irány -
elv;”

(18) Az MR. 120.  §-ának 100. pont ja he lyé be a követ -
kezõ pont lép:

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

„100. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2003/97/EK
irány elve (2003. no vem ber 10.) a köz ve tett lá tást biz to sí tó
esz kö zök és az ilyen esz kö zök kel fel sze relt jár mû vek tí -
pus jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö -
ze lí té sé rõl, a 70/156/EGK irány elv mó do sí tá sá ról és a
71/127/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl,
valamint az azt mó do sí tó 2005/27/EK bi zott sá gi és
2006/96/EK ta ná csi irány elvek;”

(19) Az MR. 120.  §-ának 109. pont ja he lyé be a követ -
kezõ pont lép:

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

„109. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2005/55/EK
irány elve (2005. szep tem ber 28.) a jár mû vek haj tá sá ra
hasz nált komp resszi ós gyúj tá sú mo to rok gáz-hal maz ál la -
po tú szennye zõ anyag- és lég szennye zõ ré szecs ke-ki bo -
csá tá sa, valamint a jár mû vek haj tá sá ra hasz nált, föld gáz-
vagy PB-gáz üze mû kül sõ gyúj tá sú mo to rok gáz-hal maz ál -
la po tú szennye zõ anyag-ki bo csá tá sa el le ni in téz ke dé sek re
vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl, valamint
az azt mó do sí tó 715/2007/EK euró pai par la men ti és ta ná -
csi ren de let;”

(20) Az MR. 120.  §-ának 110. pont ja he lyé be a követ -
kezõ pont lép:

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

„110. a Bi zott ság 2005/78/EK irány elve (2005. no vem -
ber 14.) a jár mû vek haj tá sá ra hasz nált sû rí té ses gyúj tá sú
mo to rok gáz-hal maz ál la po tú szennye zõ anyag- és lég -
szennye zõ ré szecs ke-ki bo csá tá sa, valamint a jár mû vek
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haj tá sá ra hasz nált, föld gáz- vagy PB-gáz üze mû kül sõ
gyúj tá sú mo to rok gáz-hal maz ál la po tú szennye zõ -
anyag-ki bo csá tá sa el le ni in téz ke dé sek re vo nat ko zó tag ál -
la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 2005/55/EK euró pai 
par la men ti és ta ná csi irány elv al kal ma zá sá ról és annak I.,
II., III., IV. és VI. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról, valamint
az azt mó do sí tó 2006/96/EK ta ná csi irány elv;”

(21) Az MR. 120.  §-a a kö vet ke zõ 113. pont tal egé szül ki:
[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való

meg fe le lést szol gál ja:]
„113. az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/40/EK

irány elve (2006. má jus 17.) a gép jár mû vek légkondicio -
náló rend sze re i bõl ere dõ ki bo csá tá sok ról és a 70/156/EGK 
ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról.”

3.  §

Az MR. 121.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„121.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 561/2006/EK
(2006. már ci us 15.) a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes
szo ciá lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, a 3821/85/EGK 
és a 2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí tá sá ról, valamint
a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül helyezé -
sérõl, 13. cikk;

b) a Bi zott ság 706/2007/EK ren de le te (2007. jú ni us
21.) a jár mû vek EK-tí pus jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó köz -
igaz ga tá si ren del ke zé sek nek és egyes lég kon di ci o ná ló
rend sze rek szi vár gá sa i nak mé ré sé re szol gá ló har mo ni zált
vizs gá la tok az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/40/EK
irány elve ér tel mé ben tör té nõ meg ál la pí tá sá ról.”

4.  §

Az MR. 1. szá mú mel lék le te az 1. mel lék let sze rint mó -
do sul.

5.  §

(1) Az MR. A. Füg ge lé ke a 2. mel lék let sze rint mó dosul.

(2) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/1. szá mú mel lék le te a
3. mel lék let sze rint mó do sul.

(3) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/2. szá mú mel lék le te a
4. mel lék let sze rint mó do sul.

(4) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/3. szá mú mel lék le te az
5. mel lék let sze rint mó do sul.

(5) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/8. szá mú mel lék le te a
6. mel lék let sze rint mó do sul.

(6) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/10. szá mú mel lék le te a
7. mel lék let sze rint mó do sul.

(7) Az MR. A. Füg ge lék A/16. szá mú szá mú mel lék le te
a 8. mel lék let sze rint mó do sul.

(8) Az MR. A. Füg ge lé ké nek A/36. szá mú mel lék le te a
9. mel lék let sze rint mó do sul.

(9) Az MR. A. Füg ge lék A/41. szá mú mel lék le te a
10. mel lék let sze rint mó do sul.

(10) Az MR. A. Füg ge lék A/60. szá mú mel lék le te a
11. mel lék let sze rint mó do sul.

(11) Az MR. A. Füg ge lé ke a 12. mel lék let sze rin ti
A/61. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

6.  §

Az MR. B. Füg ge lé ke a 13. mel lék let sze rint mó do sul.

7.  §

Az MR. C. Füg ge lé ke a 14. mel lék let sze rint mó do sul.

8.  §

(1) Ez a ren de let – a (3)–(5) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ha tá lyát veszti
a) az MR. A. Füg ge lé ké nek 1.2–1.4. al pont ja és

3. pont ja,
b) az MR. B. Füg ge lé ké nek 1.2–1.4. al pont ja és

2. pont ja,
c) a meg ha tá ro zott jár mû vek köz úti köz le ke dé sé nek

fel té te le i rõl  szóló 10/1988. (XI. 24.) KM ren de let és a köz -
úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga lom ban
tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990. (IV. 12.)
Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/1994. (III. 11.)
KHVM ren de let,

d) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/1995.
(VII. 12.) KHVM ren de let,

e) egyes köz le ke dé si mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá -
ról  szóló 21/1998. (IX. 11.) KHVM ren de let,

f) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 12/2000.
(V. 24.) KHVM ren de let,

g) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 44/2001.
(XII. 18.) Kö ViM ren de let,
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h) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 40/2002.
(XII. 28.) GKM ren de let,

i) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 35/2004.
(III. 30.) GKM ren de let,

j) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 116/2004.
(IX. 24.) GKM ren de let,

k) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 145/2004.
(XII. 29.) GKM ren de let,

l) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 84/2005.
(X. 11.) GKM ren de let,

m) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 126/2005.
(XII. 29.) GKM ren de let,

n) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 20/2006.
(IV. 19.) GKM ren de let,

o) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 71/ 2006.
(IX. 28.) GKM ren de let,

p) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 76/2006.
(XI. 3.) GKM ren de let,

q) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 90/2006.
(XII. 26.) GKM ren de let,

r) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 16/2007.
(II. 2.) GKM ren de let, valamint

s) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 45/2007.
(IV. 4.) GKM ren de let,

t) a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for -
ga lom ban tar tá sá nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 70/2007.
(VIII. 2.) GKM ren de let.

(3) E ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé se, 3.  §-ával meg ál -
la pí tott, az MR. 121.  §-ának b) pont ja, 5.  §-ának (11) be -

kez dé se, az 1. mel lék let 4. pont ja, valamint a 12. mel lék let
2008. ja nu ár 5-én lép ha tály ba.

(4) E ren de let 2.  §-ának (4) be kez dé se, 5.  §-ának (7) be -
kez dé se, az 1. mel lék let 2. pont ja, valamint 8. mel lék let
2008. áp ri lis 5-én lép ha tály ba.

(5) E ren de let 2.  §-ának (19) be kez dé se, 5.  §-ának
(9) be kez dé se, az 1. mel lék let 3. pont ja, valamint a 10.
mel lék let 2009. ja nu ár 3-án lép ha tály ba.

(6) Az MR. A. Füg ge lé ké nek

a) A/2. szá mú mel lék le te,

b) A/11. szá mú mel lék le te,

c) A/39. szá mú mel lék le te, to váb bá

az e mel lék le tek re hi vat ko zó, az MR. 1. szá mú mel lék le té -
nek A/2., A/11. és A/39. sora 2013. ja nu ár 2-án ha tá lyát
vesz ti.

(7) Ez a ren de let 2013. ja nu ár 3-án ha tá lyát vesz ti.

9.  §

(1) Ez a ren de let a jár mû vek EK-tí pus jó vá ha gyá sá ra vo -
nat ko zó köz igaz ga tá si ren del ke zé sek nek és egyes lég kon -
di ci o ná ló rend sze rek szi vár gá sa i nak mé ré sé re szol gá ló
har mo ni zált vizs gá la tok az Euró pai Par la ment és a Ta nács
2006/40/EK irány elve ér tel mé ben tör té nõ meg ál la pí tá sá -
ról  szóló, 2007. jú ni us 21-ei 706/2007/EK bi zott sá gi ren -
de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja
meg.

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

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/40/EK irány -
elve (2006. má jus 17.) a gép jár mû vek lég kon di ci o ná ló
rend sze re i bõl ere dõ ki bo csá tá sok ról és a 70/156/EGK ta -
ná csi irány elv mó do sí tá sá ról;

b) a Ta nács 2006/96/EK irány elve (2006. no vem ber
20.) az áruk sza bad moz gá sa te rü le tén el fo ga dott egyes
irány el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko zá sá ra te kin -
tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá ról;

c) a Bi zott ság 15/2007/EK irány elve (2007. már ci us
14.) a gép jár mû vek ki ál ló ré sze i vel kap cso la tos
74/483/EGK ta ná csi irány elv I. mel lék le té nek a mû sza ki
fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tás ér de ké ben tör té nõ mó -
do sí tá sá ról.

d) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 715/2007/EK ren -
de le te (2007. jú ni us 20.) a könnyû sze mély gép jár mû vek és 
ha szon gép jár mû vek (Euro 5 és Euro 6) ki bo csá tás te kin te -
té ben tör té nõ tí pus jó vá ha gyá sá ról és a jár mû ja ví tá si- és
-kar ban tar tá si in for má ci ók el ér he tõ sé gé rõl, 16. cikk
(2) be kez dé se és 17. cikk.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. melléklet a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló 
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú mellékletének módosítása

1. Az MR. 1. szá mú mel lék let 1/A. táb lá zat fej lé cé nek szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

[Jó vá ha gyá si kö te le zett sé gek: 1/A. táb lá zat
GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK]

„

MR EK (EGK) ENSZ-EGB

Mû sza ki 
te rü let

A B

Al kal ma zá si kö te le zett ség

füg ge lék/
mel lék let 
(mû sza ki 

te rü let
sor szá ma)

alap-irány elv
[ren de let]

utol só 
mó do sí tó 
irány elv 
[ren de let]

elõ írás
mó do sí tá si 

so ro zat

tí pus-
jó vá ha gyá si 
el já rás ban

n M1 ka te gó ria

tí pus-
jó vá ha gyá si 
el já rás ban

M2, M3, N, 
O ka te gó ria

egye di 
en ge dé lye zé si

el já rás ban

”

2. Az MR. 1. szá mú mel lék let 1/A. táb lá za tá nak A/16. sora he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

[Jó vá ha gyá si kö te le zett sé gek: 1/A. táb lá zat
GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK]

[MR EK (EGK) ENSZ-EGB

Mû sza ki 
te rü let

A B

Al kal ma zá si kö te le zett ség

füg ge lék/
mel lék let 
(mû sza ki 

te rü let
sor szá ma)

alap-irány elv
[ren de let]

utol só 
mó do sí tó 
irány elv 

[ren de let]

elõ írás
mó do sí tá si 

so ro zat

tí pus-
jó vá ha gyá si 
el já rás ban

M1 ka te gó ria

tí pus-
jó vá ha gyá si 
el já rás ban

M2, M3, N, 
O ka te gó ria

egye di 
en ge dé lye zé si
el já rás ban]

A/16 74/483 2007/15 26 03 Ki nyú ló ré szek ++ – –

”

3. Az MR. 1. szá mú mel lék let 1/A. táb lá za tá nak A/41. sora he lyé be a kö vet ke zõ sor lép:

[Jó vá ha gyá si kö te le zett sé gek: 1/A. táb lá zat
GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK]

[MR EK (EGK) ENSZ-EGB

Mû sza ki 
te rü let

A B

Al kal ma zá si kö te le zett ség

füg ge lék/
mel lék let 
(mû sza ki 

te rü let
sor szá ma)

alap-irány elv
[ren de let]

utol só 
mó do sí tó 

irány elv [ren -
de let]

elõ írás
mó do sí tá si 

so ro zat

tí pus-
jó vá ha gyá si 
el já rás ban

M1 ka te gó ria

tí pus-
jó vá ha gyá si 
el já rás ban

M2, M3, N, 
O ka te gó ria

egye di 
en ge dé lye zé si
el já rás ban]

„A/41
2005/55
2005/78

715/2007 49 03
Dí zel-mo tor

emisszió
++ ++ +”

4. Az MR. 1. szá mú mel lék let 1/A. táb lá za ta a kö vet ke zõ A/61. sor ral egé szül ki:

[Jó vá ha gyá si kö te le zett sé gek: 1/A. táb lá zat
GÉPKOCSIKRA ÉS PÓTKOCSIKRA VONATKOZÓ JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGEK]

[MR EK (EGK) ENSZ-EGB

Mû sza ki 
te rü let

A B

Al kal ma zá si kö te le zett ség

füg ge lék/
mel lék let 
(mû sza ki 

te rü let
sor szá ma)

alap-irány elv
[ren de let]

utol só 
mó do sí tó 

irány elv [ren -
de let]

elõ írás
mó do sí tá si 

so ro zat

tí pus-
jó vá ha gyá si 
el já rás ban

M1 ka te gó ria

tí pus-
jó vá ha gyá si 
el já rás ban

M2, M3, N, 
O ka te gó ria

egye di 
en ge dé lye zé si
el já rás ban]

A/61
2006/40

[706/2007]
Lég kon di ci o ná ló 

rend szer
++ ++,1) –

1) Azon N1 ka te gó ri á jú I. osz tály ba tar to zó jár mû vek, ame lyek le írá sát az A. Füg ge lék A/2. szá mú mel lék let I. Rész 1.5.3.1.4. pont já nak táb lá za ta tar tal maz za.”



2. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
A. Függelékének módosítása

Az MR. A. Füg ge lé ké nek 1. pont ja és 1.1. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ pont és al pont lép:

„1. E füg ge lék al kal ma zá sá ban – a ren de let 2.  §-a
(1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen – a jár mû vek
ka te gó ri á it a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról
 szóló 5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let A. Füg ge lé ké ben
fog lal tak ha tá roz zák meg.

1.1. E füg ge lék al kal ma zá sá ban: „jár mû tí pus”: az azo -
nos jár mû ka te gó ri á ba tar to zó olyan jár mû vek összes sé ge,
ame lyek nem kü lön böz nek lé nye ge sen egy más tól az e
Füg ge lék mel lék le té ben meg ha tá ro zott jel lem zõk te kin te -
té ben.”

3. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
A. Függelék A/1. számú mellékletének módosítása

Az MR. A. Füg ge lék A/1. szá mú mel lék let II. ré szé nek
4.2. pont já hoz tar to zó „8” jelû láb jegy zet he lyé be a kö vet -
ke zõ láb jegy zet lép:

„8 A be tû je lek a kö vet ke zõk: 1. Né met or szág; 2. Fran -
cia or szág; 3. Olasz or szág; 4. Hol lan dia; 5. Svéd or szág; 6.
Bel gi um; 7. Ma gyar or szág; 8. Cseh Köz tár sa ság; 9. Spa -
nyol or szág; 11. Egye sült Ki rály ság; 12. Auszt ria; 13. Lu -
xem burg; 17. Finn or szág; 18. Dá nia; 19. Ro má nia; 20.
Len gyel or szág; 21. Por tu gá lia; 23. Gö rög or szág; 24. Ír or -
szág; 26. Szlo vé nia; 27. Szlo vá kia; 29. Észt or szág; 32.
Lett or szág; 34. Bul gá ria; 36. Lit vá nia; 49. Cip rus; 50.
Mál ta”

4. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
A. Függelék A/2. számú mellékletének módosítása

Az MR. A. Füg ge lék A/2. szá mú mel lék let XIII. ré szé -
nek 5.2. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ al pont lép:

„5.2. Az 5.1. pont sze rin ti EK jó vá ha gyá si jel négy -
szög, amely kör be vesz egy „e” be tût, ame lyet a

jó vá ha gyó tag ál la mot azo no sí tó két szám vagy
betû kö vet:

1 Né met or szág 19 Ro má nia

2 Fran cia or szág 20 Len gyel or szág

3 Olasz or szág 21 Por tu gá lia

4 Hol lan dia 23 Gö rög or szág

5 Svéd or szág 24 Ír or szág

6 Bel gi um 26 Szlo vé nia

7 Ma gyar or szág 27 Szlo vá kia

8 Cseh Köz tár sa ság 29 Észt or szág

9 Spa nyol or szág 32 Lett or szág

11 Egye sült Ki rály ság 34 Bul gá ria

12 Auszt ria 36 Lit vá nia

13 Lu xem burg 49 Cip rus

17 Finn or szág 50 Mál ta

18 Dá nia

A négy szög kö ze lé ben el kell he lyez ni az ER. A/7. szá -
mú mel lék le té nek 4. pont ja sze rin ti ‘a lap jó vá ha gyá si szá -
mot’ is, ame lyet a 70/220/EGK irány elv azon mó do sí tá sá -
nak sor szá mát je lö lõ két szám elõz meg, amely az EK tí -
pus jó vá ha gyás meg adá sá nak idõ pont já ban a leg újabb
volt. Je len rész ese té ben a sor szám 01.”

5. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
A. Függelék A/3. számú mellékletének módosítása

Az MR. A. Füg ge lék A/3. szá mú mel lék let II. rész II. fe -
je ze té nek 6. pont 6.2. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ lép:

„6.2. Ez a jel zés egy „e” be tût kö rül ve võ tég la lap ból
áll, ame lyet a tí pus jó vá ha gyást meg adó tag ál la -
mot je lö lõ szám vagy be tû jel kö vet:

 1 Né met or szág ese té ben,

 2 Fran cia or szág ese té ben,

 3 Olasz or szág ese té ben,

 4 Hol lan dia ese té ben,

 5 Svéd or szág ese té ben,

 6 Bel gi um ese té ben,

 7 Ma gyar or szág ese té ben,

 8 a Cseh Köz tár sa ság ese té ben,

 9 Spa nyol or szág ese té ben,

11 az Egye sült Ki rály ság ese té ben,

12 Auszt ria ese té ben,

13 Lu xem bo urg ese té ben,

17 Finn or szág ese té ben,
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18 Dá nia ese té ben,

19 Ro má nia ese té ben,

20 Len gyel or szág ese té ben,

21 Por tu gá lia ese té ben,

23 Gö rög or szág ese té ben,

24 Ír or szág ese té ben,

26 Szlo vé nia ese té ben,

27 Szlo vá kia ese té ben,

29 Észt or szág ese té ben,

32 Lett or szág ese té ben,

34 Bul gá ria ese té ben,

36 Lit vá nia ese té ben,

49 Cip rus ese té ben,

50 Mál ta ese té ben.

A jel zés nek a tég la lap kö ze lé ben tar tal maz nia kell az
ER. A. Füg ge lék A/7. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
tí pus-jó vá ha gyá si szám 4. sza ka szá ban ta lál ha tó „alap jó -
vá ha gyá si szá mot” is, ame lyet a tí pus jó vá ha gyás meg adá -
sá nak nap ján a 70/221/EGK irány elv leg fris sebb fõ mû -
sza ki mó do sí tá sá hoz hoz zá ren delt so ro zat szá mot je lö lõ
két szám jegy elõz meg. Ezen irány elv so ro zat szá ma „00”.”

6. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
A. Függelék A/8. számú mellékletének módosítása

Az MR. A. Füg ge lék A/8. szá mú mel lék let A. Fe je zet
I. rész 5. füg ge lé ké nek 1.1. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„1.1. Az al kat rész EK-tí pus jó vá ha gyá si jel egy tég la -
lap ból áll, amely ben egy „e” betû van el he lyez ve, ame lyet
a EK-tí pus bi zo nyít ványt ki adó tag ál lam meg kü lön böz te tõ
szám je le kö vet: 1 – Né met or szág ese té ben, 2 – Fran cia or -
szág ese té ben, 3 – Olasz or szág ese té ben, 4 – Hol lan dia
ese té ben, 5 – Svéd or szág ese té ben, 6 – Bel gi um ese té ben,
7 – Ma gyar or szág ese té ben, 8 – a Cseh Köz tár sa ság ese té -
ben, 9 – Spa nyol or szág ese té ben, 11 – az Egye sült Ki rály -
ság ese té ben, 12 – Auszt ria ese té ben, 13 – Lu xem burg ese -
té ben, 17 – Finn or szág ese té ben, 18 – Dá nia ese té ben,
 19 –  Ro mánia ese té ben, 20 – Len gyel or szág ese té ben,
21 – Por tu gá lia ese té ben, 23 Gö rög or szág ese té ben,
24 – Ír or szág ese té ben, 26 – Szlo vé nia ese té ben, 27 – Szlo -
vá kia ese té ben, 29 – Észt or szág ese té ben, 32 – Lett or szág
ese té ben, 34 – Bul gá ria ese té ben, 36 – Lit vá nia ese té ben,
49 – Cip rus ese té ben, 50 – Mál ta ese té ben. Az al kat rész
EK-tí pus jó vá ha gyá si jel ma gá ban fog lal ja a tég la lap kö ze -

lé ben el he lye zett al kat rész EK-tí pus jó vá ha gyá si szá mot.
E szám a tí pus ra ki bo csá tott bi zo nyít vá nyon fel tün te tett al -
kat rész EK-tí pus jó vá ha gyá si szám ból áll (lásd ezen I. rész
3. füg ge lé két), to váb bá e szám elé két szám jegy ke rül,
amely meg fe lel ezen mel lék let ren del ke zé se it meg ha tá ro -
zó EK irány elv leg utób bi mó do sí tá sa sor szá má nak, amely
az al kat rész EK-tí pus jó vá ha gyás meg adá sá nak idõ pont já -
ban ha tály ban volt. A mó do sí tás sor szá mát és a bi zo nyít -
vá nyon fel tün te tett al kat rész EK-tí pus jó vá ha gyá si  számot
csil lag vá laszt ja el. Je len eset ben (a 2003/97/EK irány elv
alap ján) a so ro zat szám 03.”

7. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
A. Függelék A/10. számú mellékletének módosítása

Az MR. A. Füg ge lék A/10. szá mú mel lék let I. ré szé nek
5. pont 5.2. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.2 Az EK-tí pus-jó vá ha gyá si je lö lés a kö vet ke zõk bõl
áll:

az „e” nyom ta tott kis be tût kör be ve võ négy szög,
ame lyet annak a tag ál lam nak a meg kü lön böz te tõ
szá ma kö vet, ame lyik meg ad ta az EK-al kat rész-tí -
pus jó vá ha gyást:

 1 Né met or szág ese té ben,

 2 Fran cia or szág ese té ben,

 3 Olasz or szág ese té ben,

 4 Hol lan dia ese té ben,

 5 Svéd or szág ese té ben,

 6 Bel gi um ese té ben,

 7 Ma gyar or szág ese té ben,

 8 a Cseh Köz tár sa ság ese té ben,

 9 Spa nyol or szág ese té ben,

11 az Egye sült Ki rály ság ese té ben,

12 Auszt ria ese té ben,

13 Lu xem bo urg ese té ben,

17 Finn or szág ese té ben,

18 Dá nia ese té ben,

19 Ro má nia ese té ben,

20 Len gyel or szág ese té ben,

21 Por tu gá lia ese té ben,

23 Gö rög or szág ese té ben,

24 Ír or szág ese té ben,

26 Szlo vé nia ese té ben,

27 Szlo vá kia ese té ben,
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29 Észt or szág ese té ben,

32 Lett or szág ese té ben,

34 Bul gá ria ese té ben,

36 Lit vá nia ese té ben,

49 Cip rus ese té ben,

50 Mál ta ese té ben.

A négy szög kö ze lé ben az ER. A. Füg ge lék A/7. szá mú
mel lék le té ben em lí tett tí pus-jó vá ha gyá si szám 4. sza ka -
szá ban fog lalt „alap jó vá ha gyá si szám” van, ame lyet ezen
mel lék let nek a leg utol só na gyobb tech ni kai mó do sí tá sá -
hoz ren delt so ro zat szá mot je lö lõ két szám jegy elõz meg. A 
mó do sí tás so ro zat szá mát és a bi zo nyít vá nyon fel tün te tett
al kat rész-tí pus jó vá ha gyá si szá mot egy szó köz vá laszt ja el. 
Eb ben a mel lék let ben a so ro zat szám 03.”

8. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A a közúti jármûvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
A. Függelék A/16. számú mellékletének módosítása

1. Az MR A. Füg ge lék A/16. szá mú mel lék le té nek cí -
mé hez tar to zó láb jegy zet he lyé be a kö vet ke zõ láb jegy zet
lép:

„Ez a mel lék let a Ta nács 74/483/EGK irány el vé vel, és
az azt mó do sí tó, a Ta nács 79/488/EGK és a Bi zott ság
2007/15/EK irány el vé vel össze egyez tet he tõ sza bá lyo zást
tar tal maz. A mel lék let kö ve tel mé nyei az ENSZ-EGB
26. szá mú Elõ írá sa 02. vál to za tá val egyen ér té kû ek.”

2. Az MR A. Füg ge lék A/16. szá mú mel lék le té nek
I. Rész e a kö vet ke zõ 0. pont tal egé szül ki:

[Alap ve tõ ren del ke zé sek]
„0. Tí pus jó vá ha gyá si ren del ke zé sek
2009. áp ri lis 4. nap ját köve tõen a jó vá ha gyó ha tó ság – a

ki ál ló ré szek kel kap cso la tos in dok kal – meg ta gad ja a jár -
mû tí pus ál ta lá nos for ga lom ba he lye zé si en ge dé lyé nek,
EK-tí pus jó vá ha gyá sá nak és tí pus bi zo nyít vá nyá nak ki adá -
sát, amennyi ben a mel lék let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nye ket a jár mû tí pus nem tel je sí ti.”

3. Az MR A. Füg ge lék A/16. szá mú mel lék let I. Ré szé -
nek 4.5. pont 4.5.2. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„4.5.2. Ha az elsõ vagy hát só lök há rí tó vo na la fe lül né -
zet ben egy be esik a jár mû kon túr vo na lá val, és a lök há rí tó
szi lárd fe lü let re van rög zít ve, ak kor a kon túr vo nal és az azt 
kö ve tõ és at tól min de nütt 20 mm tá vol ság ra lévõ pon tok
ál tal kép zett, a kon tú ron be lül lévõ vo nal kö zött e fe lü let
gör bü le ti su ga rá nak leg alább 5 mm-nek kell len nie. A lök -

há rí tók töb bi ré szé re leg alább 2,5 mm gör bü le ti su gár ér -
vé nyes.

Ez a ren del ke zés a lök há rí tók azon ré szé re al kal -
ma zan dó, amely a kon túr vo nal nak a jár mû hossz -
irá nyú füg gõ le ges szim met ria sík já val 15 fo kos
szö get be zá ró két füg gõ le ges érin tõ sík ja közé esik
(lásd az 1. áb rát).

”

9. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
A. Függelék A/36. számú mellékletének módosítása

Az MR. A. Füg ge lék A/36. szá mú mel lék let I/5. ré szé -
nek 1.1. pont 1.1.1. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„1.1.1. egy négy szög, amely ben az „e” kis be tû, és azt
köve tõen annak a tag ál lam nak az alább fel tün -
te tett szám je gye, amely az al kat rész tí pus jó vá -
ha gyást meg ad ta:

1 Né met or szág 19 Ro má nia

2 Fran cia or szág 20 Len gyel or szág

3 Olasz or szág 21 Por tu gá lia

4 Hol lan dia 23 Gö rög or szág

5 Svéd or szág 24 Ír or szág
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6 Bel gi um 26 Szlo vé nia

7 Ma gyar or szág 27 Szlo vá kia

8 Cseh Köz tár sa ság 29 Észt or szág

9 Spa nyol or szág 32 Lett or szág

11 Egye sült Ki rály ság 34 Bul gá ria

12 Auszt ria 36 Lit vá nia

13 Lu xem burg 49 Cip rus

17 Finn or szág 50 Mál ta

18 Dá nia
”

10. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
A. Függelék A/41. számú mellékletének módosítása

1. Az MR. A. Füg ge lék A/41. szá mú mel lék le té nek
címe a kö vet ke zõ re mó do sul:

„A ne héz gép jár mû vek és mo to rok (Euro IV és V) ki bo -
csá tá suk te kin te té ben tör té nõ tí pus jó vá ha gyá sá nak kö ve -
tel mé nyei”

2. Az MR. A. Füg ge lék A/41. szá mú mel lék le té nek
1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Fo ga lom meg ha tá ro zá sok
E mel lék let al kal ma zá sá ban:
1.1. ,,jár mû”: az 5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let

(a továb biak ban: ER.) A. Füg ge lék 2. cik ké ben meg ha tá -
ro zott gép jár mû, amely nek re fe ren cia tö me ge meg ha lad ja
a 2610 kg-ot;

1.2. ,,mo tor”: a jár mû meg haj tá sát biz to sí tó erõ for rás,
amely re ön ál ló mû sza ki egy ség ként az ER. A. Füg ge lék 2.
cik ké ben meg ha tá ro zot tak sze rint tí pus jó vá ha gyás ad ha tó;

1.3. ,,ki e mel ten kör nye zet ba rát jár mû (EEV)”: olyan
gép jár mû, amely meg fe lel az I. Rész 6.2.1. pont ja 1. táb lá -
za tá nak C. so rá ban meg ha tá ro zott meg en ge dett ki bo csá tá -
si ha tár ér té kek nek.”

3. Az MR. A. Füg ge lék A/41. szá mú mel lék let A Fõ -
rész I. ré szé nek 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:

„1. HATÁLY
Ez a mel lék let a gáz-hal maz ál la po tú szennye zõ -
anya gok és lég szennye zõ ré szecs kék sza bá lyo zá -
sá ra, a ki bo csá tás-csök ken tõ be ren de zé sek hasz -
nos élet tar ta má ra, az üzem ben lévõ jár mû vek/mo -
to rok és az összes gép jár mû fe dél ze ti di ag nosz ti kai 
rend sze ré nek (OBD-rend sze ré nek) meg fe le lõ sé gé -
re, valamint az 1.2. pont ban meg ha tá ro zott mo to -
rok ra al kal ma zan dó, ki vé ve azo kat az M1, N1, N2
és M2 ka te gó ri á jú jár mû ve ket, ame lyek re a
715/2007/EK ta ná csi ren de let (2007. jú ni us 20.)
sze rint tí pus jó vá ha gyást ad tak.”

11. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
A. Függelék A/60. számú mellékletének módosítása

Az MR. A. Füg ge lék A/60. szá mú mel lék let II. ré szé nek 
3.2.1. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.2.1. Tég la lap pal kö rül vett „e” betû, ame lyet a tí pus -
jó vá ha gyást meg adó tag ál lam meg kü lön böz te tõ
szá ma vagy be tûi kö vet nek:

1 Né met or szág 19 Ro má nia

2 Fran cia or szág 20 Len gyel or szág

3 Olasz or szág 21 Por tu gá lia

4 Hol lan dia 23 Gö rög or szág

5 Svéd or szág 24 Ír or szág

6 Bel gi um 26 Szlo vé nia

7 Ma gyar or szág 27 Szlo vá kia

8 Cseh Köz tár sa ság 29 Észt or szág

9 Spa nyol or szág 32 Lett or szág

11 Egye sült Ki rály ság 34 Bul gá ria

12 Auszt ria 36 Lit vá nia

13 Lu xem burg 49 Cip rus

17 Finn or szág 50 Mál ta

18 Dá nia
”

12. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

„Az A. Függelék A/61. számú melléklete 
a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez1

A gépjármûvek légkondicionáló rendszereibõl eredõ
kibocsátások

1. Ál ta lá nos ren del ke zé sek

Ez a mel lék let meg ha tá roz za a jár mû vek tí pus jó vá -
ha gyá sá nak kö ve tel mé nye it a jár mû vek be sze relt
lég kon di ci o ná ló rend sze rek ki bo csá tá sa és biz ton -
sá gos mû kö dé se te kin te té ben. Meg ál la pít ja to váb -
bá ezen rend sze rek utó la gos be sze re lé sé re és új ra -
töl té sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket.

1 Ez a mel lék let a gép jár mû vek lég kon di ci o ná ló rend sze re i bõl ere dõ ki -
bo csá tá sok ról és a 70/156/EGK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról  szóló az
Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/40/EK irány el vé vel (2006. má jus 17.)
meg egye zõ sza bá lyo zást tar tal maz.
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2. A mel lék let al kal ma zá si köre

2.1. Ez a mel lék let az 5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de -
let (továb biak ban ER.) A. Füg ge lék A/2. szá mú
mel lék le té ben meg ha tá ro zott M1 és N1 ka te gó ri á -
jú gép jár mû vek re al kal ma zan dó, a 2.2. pont ban
meg ha tá ro zott el té rés sel.

2.2. E mel lék let al kal ma zá sá ban N1 ka te gó ri á jú jár mû -
nek az A/2. szá mú mel lék let I. Rész 1.5.3.1.4. al -
pont já nak táb lá za ta alap ján I. osz tály ba so rolt jár -
mû vek mi nõ sül nek.

3. Fo ga lom meg ha tá ro zá sok

Ezen irány elv al kal ma zá sá ban:

3.1. „jár mû”: e mel lék let – 2. pont ban meg ha tá ro zott –
al kal ma zá si kö ré be tar to zó gép jár mû;

3.2. „jár mû tí pus”: az ER. A. Füg ge lék A/2. szá mú mel -
lék le té nek II. Ré szé ben meg ha tá ro zott jár mû tí pus;

3.3. „lég kon di ci o ná ló rend szer”: min den olyan rend -
szer, amely nek fõ ren del te té se az, hogy csök kent -
se a lég hõ mér sék le tet és pá ra tar tal mat a jár mû
utas te ré ben;

3.4. „két pá ro log ta tós rend szer”: az a rend szer, amely -
ben az egyik pá ro log ta tó a mo tor ház ban, a má sik a 
jár mû egy má sik te ré ben ke rül be sze re lés re; min -
den et tõl el té rõ rend szer egy pá ro log ta tós rend -
szer nek te kin ten dõ;

3.5. „flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok”: a Ki o tói
Jegy zõ könyv A. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
rész le ge sen flu o ro zott szén hid ro gé nek (HFC-k),
per flu or-kar bo nok (PFC-k) és a kén-he xaf lu o rid
(SF6), valamint az ezen anya go kat tar tal ma zó ké -
szít mé nyek, de nem ér ten dõk ide az ózon ré te get
le bon tó anya gok ról  szóló, 2000. jú ni us 29-i
2037/2000/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let2 ál tal sza bá lyo zott anya gok;

3.6. „rész le ge sen flu o ro zott szén hid ro gén”: olyan szer -
ves ve gyü let, amely szén bõl, hid ro gén bõl és flu or -
ból áll és amely nek mo le ku lá ja nem tar tal maz hat -
nál több szén ato mot;

3.7. „per flu or-kar bon”: olyan szer ves ve gyü let, amely
csak szén bõl és flu or ból áll és amely nek mo le ku -
lá ja nem tar tal maz hat nál több szén ato mot;

3.8. „glo bá lis fel me le ge dé si po ten ci ál”: a flu or tar tal mú
üveg ház ha tá sú gá zok ég haj lat-me le ge dést oko zó,
szén-di oxid hoz vi szo nyí tott po ten ci ál ja. A glo bá -
lis fel me le ge dé si po ten ci ált (glo bal war ming po -
ten ti al, GWP) úgy kell ki szá mí ta ni, hogy a gáz egy 

ki lo gramm já nak 100 éves idõ szak ra vo nat ko zó
fel me le ge dé si po ten ci ál ját vi szo nyí ta ni kell egy
ki lo gramm CO2 ugyan ezen po ten ci ál já hoz. A vo -
nat ko zó GWP-ér té kek az Ég haj lat vál to zá si Kor -
mány kö zi Tes tü let (In ter go vern men tal Pa nel on
Cli ma te Chan ge – IPCC) ál tal el fo ga dott har ma -
dik ér té ke lõ je len tés bõl szár maz nak (,,2001-es
IPCC GWP ér té kek”);

3.9. „ké szít mény”: két vagy több anyag ból álló ke ve rék, 
ame lyek kö zül leg alább az egyik flu or tar tal mú
üveg ház ha tá sú gáz. A ké szít mény tel jes glo bá lis
fel me le ge dé si po ten ci ál ját3 a mel lék let füg ge lé ké -
ben fog lal tak nak meg fele lõen kell meg ha tá roz ni;

3.10. „utó la gos be sze re lés”: lég kon di ci o ná ló rend szer
be sze re lé se a jár mû be annak for ga lom ba he lye zé -
sét köve tõen.

4. A jár mû tí pus jó vá ha gyá sá nak fel té te lei a légkondi -
cionáló rend szer ki bo csá tá sa te kin te té ben:

4.1. a jó vá ha gyó ha tó ság a lég kon di ci o ná ló rend szer ki -
bo csá tá sa te kin te té ben ki zá ró lag azon jár mû tí pu -
sok ra adja meg az ál ta lá nos for ga lom ba he lye zé si
en ge délyt, az EK-tí pus jó vá ha gyást, illetve nem ze -
ti tí pus jó vá ha gyást és a tí pus bi zo nyít ványt, ame -
lyek ezen mel lék let ben meg ál la pí tott kö ve tel mé -
nyek nek meg fe lel nek;

4.2. az ER. A. Füg ge lék 4. cikk (1) be kez dé sé nek
a) pont ja sze rin ti tel jes jár mû-tí pus jó vá ha gyás so -
rán a gyár tó az ER. A. Füg ge lék A/1. szá mú mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott ada tok meg adá sá val kö -
te les in for má ci ót nyúj ta ni az új gép jár mû vek be
be sze relt lég kon di ci o ná ló rend sze rek ben hasz nált
hû tõ kö zeg faj tá já ról;

4.3. a 150-nél na gyobb glo bá lis fel me le ge dé si poten -
ciállal ren del ke zõ flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú
gá zo kat tar tal ma zó lég kon di ci o ná ló rend szer rel
ter ve zett jár mû vek tí pus jó vá ha gyá sa ab ban az
eset ben ad ha tó meg, ha a lég kon dí ci o ná ló rend -
szer szi vár gá si vesz te sé ge – a 7.1. al pont ban meg -
ha tá ro zott vizs gá la ti el já rás sze rint – nem ha lad ja
meg az 5. pont ban meg ál la pí tott meg en ged he tõ
ha tár ér té ke ket.

5. Tí pus jó vá ha gyá si ren del ke zé sek

5.1. 2008. jú li us 5. nap ját köve tõen – a lég kon di ci o ná ló
rend sze rek ki bo csá tá sá val kap cso la tos in do kok ra
te kin tet tel – a jó vá ha gyó ha tó ság ab ban az eset -
ben:

3 A ké szít mé nyek ben lévõ nem flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok
GWP-szá mí tá sá hoz az IPCC elsõ ér té ke lé sé ben köz zé tett ér té ke ket kell al -
kal maz ni, lásd: Cli ma te Chan ge, The IPCC Sci en ti fic As sess ment, J.T. Ho -
ugh ton, G.J. Jen kins, J.J. Eph ra ums (szer k.), Camb rid ge Uni ver sity Press,
Camb rid ge (UK) 1990.
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– adja ki az ál ta lá nos for ga lom ba he lye zé si en ge -
délyt és a tí pus bi zo nyít ványt, illetve adja meg az
EK-tí pus jó vá ha gyást a jár mû tí pus hoz, to váb bá
– en ge dé lye zi az új jár mû for ga lom ba he lye zé sét,
for ga lom ba ho za ta lát és hasz ná lat ba vé te lét,
amennyi ben a 150-nél na gyobb glo bá lis fel me le -
ge dé si po ten ci ál lal ren del ke zõ flu or tar tal mú üveg -
ház ha tá sú gá zo kat tar tal ma zó lég kon di ci o ná ló
rend szer rel ter ve zett jár mû meg fe lel ezen mel lék -
let ben meg ál la pí tott kö ve tel mé nyek nek.

5.2. 2009. ja nu ár 5. nap ját köve tõen nem ad ha tó ki az ál -
ta lá nos for ga lom ba he lye zé si en ge dély, a tí pus bi -
zo nyít vány, illetve az EK-tí pus jó vá ha gyás azon
jár mû tí pu sok ra, ame lyek lég kon di ci o ná ló rend -
sze rét úgy ter vez ték, hogy 150-nél na gyobb glo -
bá lis fel me le ge dé si po ten ci ál lal ren del ke zõ flu or -
tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zo kat tar tal maz zon, ki -
vé ve ha a flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok szi -
vár gá si vesz te sé ge a 7.1. pont ban hi vat ko zott bi -
zott sá gi ren de let sze rint vizs gál va nem ha lad ja
meg egy pá ro log ta tós rend szer ese té ben a 40 g/év,
illetve két pá ro log ta tós rend szer ese té ben a 60 g/év 
mér té ket.

5.3. 2010. ja nu ár 5. nap ját köve tõen, azon új jár mû vek
vo nat ko zá sá ban, ame lyek lég kon di ci o ná ló rend -
sze rét úgy ter vez ték, hogy 150-nél na gyobb glo -
bá lis fel me le ge dé si po ten ci ál lal ren del ke zõ flu or -
tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zo kat tar tal maz zon –
ki vé ve, ha a flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok
szi vár gá si vesz te sé ge a 7.1. pont ban hi vat ko zott
bi zott sá gi ren de let sze rint vizs gál va nem ha lad ja
meg egy pá ro log ta tós rend szer ese té ben a 40 g/év,
illetve két pá ro log ta tós rend szer ese té ben a 60 g/év 
mér té ket – a jó vá ha gyó ha tó ság:

a) az ER A. Füg ge lé ké nek 7. cikk (1) be kez dé sé -
nek al kal ma zá sá ban nem te kin ti ér vé nyes nek a jár -
mû höz ki adott meg fe le lõ sé gi iga zo lást, és
b) nem en ge dé lye zi a for ga lom ba he lye zést, meg -
tilt ja a for gal ma zást és a hasz ná lat ba vé telt.

5.4. 2011. ja nu ár 1-jé tõl, azon jár mû tí pus ra vonatko -
zóan, amely nek lég kon di ci o ná ló rend sze rét úgy
ter vez ték, hogy 150-nél na gyobb glo bá lis fel me le -
ge dé si po ten ci ál lal ren del ke zõ flu or tar tal mú
üveg ház ha tá sú gá zo kat tar tal maz zon, a jó vá ha gyó 
ha tó ság nem adja meg az EK-tí pus jó vá ha gyást,
illetve a nem ze ti tí pus jó vá ha gyást.

5.5. 2017. ja nu ár 1-jé tõl, azon új jár mû vek te kin te té ben, 
ame lyek lég kon di ci o ná ló rend sze rét úgy ter vez -
ték, hogy 150-nél na gyobb glo bá lis fel me le ge dé si
po ten ci ál lal ren del ke zõ flu or tar tal mú üveg ház ha -
tá sú gá zo kat tar tal maz zon, a jó vá ha gyó ha tó ság:

a) az ER A. Füg ge lé ké nek 7. cikk (1) be kez dé sé -
nek al kal ma zá sá ban nem te kin ti ér vé nyes nek a
meg fe le lõ sé gi iga zo lást, és

b) nem en ge dé lye zi a for ga lom ba he lye zést, meg -
tilt ja a for gal ma zást és a hasz ná lat ba vé telt.

6. Utó la gos be sze re lés és új ra töl tés

6.1. 2011. ja nu ár 1-jé tõl olyan lég kon di ci o ná ló rend -
szer, ame lyet úgy ter vez tek, hogy 150-nél na -
gyobb glo bá lis fel me le ge dé si po ten ci ál lal ren del -
ke zõ flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zo kat tar tal -
maz zon, nem sze rel he tõ be utó lag olyan jár mû -
vek be, ame lyek tí pus jó vá ha gyá sa ezen idõ pon tot
köve tõen tör té nik. 2017. ja nu ár 1-jé tõl ilyen lég -
kon di ci o ná ló rend szer nem sze rel he tõ be utó lag
sem mi lyen jár mû be.

6.2. 150-nél na gyobb glo bá lis fel me le ge dé si po ten ci ál -
lal ren del ke zõ flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gáz
nem tölt he tõ egyet len olyan jár mû lég kon di ci o ná -
ló rend sze ré be sem, amely nek tí pus jó vá ha gyá sa
2011. ja nu ár 1-jén vagy azt köve tõen tör té nik.
2017. ja nu ár 1-jé vel kez dõ dõ ha tállyal, 150-nél
na gyobb glo bá lis fel me le ge dé si po ten ci ál lal ren -
del ke zõ flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gáz nem
tölt he tõ egyet len jár mû lég kon di ci o ná ló rend sze -
ré be sem, ki vé ve azon lég kon di ci o ná ló rend sze rek 
új ra töl té sét, ame lyek ilyen gá zo kat tar tal maz nak,
és ame lyek nek jár mû be sze re lé se még a fen ti idõ -
pont elõtt tör tént.

6.3. Amennyi ben a rend szer bõl rend kí vü li mennyi sé gû
hû tõ kö zeg szi vár gott ki, a lég kon di ci o ná ló rend -
sze rek szer vi ze lé sé re és ja ví tá sá ra sza ko so dott
szol gál ta tók nem tölt he tik újra e be ren de zé se ket
flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú gá zok kal ad dig,
amíg a szük sé ges ja ví tás be nem fe je zõ dik.

7. Vég re haj tá si ren del ke zé sek

7.1. E mel lék let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé -
se ket, ezen be lül

a) a jár mû vek EK-tí pus jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó
köz igaz ga tá si ren del ke zé se ket, és

b) a 150-nél na gyobb glo bá lis fel me le ge dé si po -
ten ci ál lal ren del ke zõ flu or tar tal mú üveg ház ha tá sú
gá zok lég kon di ci o ná ló rend szer bõl való szi vár gá si 
vesz te sé gé nek mé ré sét szol gá ló egy sé ges vizs gá la -
ti el já rást a Bi zott ság 706/2007/EK ren de le te4

(2007. jú ni us 21.) írja elõ.

4 H.L. L 161 ., 2007.6.22., 33. o.
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Függelék
az A/61. számú melléklethez

A készítmények teljes globális felmelegedési
potenciáljára (GWP) vonatkozó számítási módszer

A ké szít mény tel jes GWP-je az egyes anya gok
GWP-jük kel szor zott súly ará nyai össze gé nek sú lyo zott át -
la ga.

S (X anyag% * GWP) + (Y anyag% * GWP) + ... (N
anyag% * GWP)

ahol a% a +/– 1%-os tû rés ha tár ral meg en ge dett súly
sze rin ti hoz zá já ru lás.

Pél dá ul: a kép le tet egy 23%-ban HFC–32-t, 25%-ban
HFC–125-öt és 52%-ban HFC–134a-t tar tal ma zó kép zelt
gáz elegy re al kal maz va

S (23% * 550) + (25% * 3400) + (52% * 1300)

® Tel jes GWP = 1652,5”

13. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
B. Függelékének módosítása

Az MR. B. Füg ge lé ké nek 1. pont ja és 1.1. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. E füg ge lék al kal ma zá sá ban – a ren de let 2.  §-a
(1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen – a jár -
mû vek ka te gó ri á it a köz úti jár mû vek mû sza ki
meg vizs gá lá sá ról  szóló 5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM
ren de let B. Füg ge lé ké ben fog lal tak ha tá roz zák
meg.
1.1. E füg ge lék al kal ma zá sá ban: „jár mû tí pus”: az
azo nos jár mû ka te gó ri á ba tar to zó olyan jár mû vek
összes sé ge, ame lyek nem kü lön böz nek lé nye ge sen 
egy más tól az e Füg ge lék mel lék le té ben meg ha tá -
ro zott jel lem zõk te kin te té ben.”

14. melléklet
a 106/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

A közúti jármûvek forgalomba helyezésének 
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl  szóló

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 
C. Függelék C/12. számú mellékletének módosítása

1. Az MR. C. Füg ge lék C/12. szá mú mel lék le te a kö -
vet ke zõ IV/E. résszel egé szül ki:

„IV/E. RÉSZ
EK-TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI SZÁM

1. Az EK-tí pus-jó vá ha gyá si szám öt sza kasz ból áll,
ame lye ket „*” jel vá laszt el egy más tól:

1. sza kasz Kis „e” betû, ame lyet a tí pus jó vá ha gyást
meg adó tag ál lam meg kü lön böz te tõ szá ma
kö vet:

 1 Né met or szág ese té ben,

 2 Fran cia or szág ese té ben,

 3 Olasz or szág ese té ben,

 4 Hol lan dia ese té ben,

 5 Svéd or szág ese té ben,

 6 Bel gi um ese té ben,

 7 Ma gyar or szág ese té ben,

 8 a Cseh Köz tár sa ság ese té ben,

 9 Spa nyol or szág ese té ben,

11 az Egye sült Ki rály ság ese té ben,

12 Auszt ria ese té ben,

13 Lu xem bo urg ese té ben,

17 Finn or szág ese té ben,

18 Dá nia ese té ben,

19 Ro má nia ese té ben,

20 Len gyel or szág ese té ben,

21 Por tu gá lia ese té ben,

23 Gö rög or szág ese té ben,

24 Ír or szág ese té ben,

26 Szlo vé nia ese té ben,

27 Szlo vá kia ese té ben,

29 Észt or szág ese té ben,

32 Lett or szág ese té ben,

34 Bul gá ria ese té ben,

36 Lit vá nia ese té ben,

49 Cip rus ese té ben,

50 Mál ta ese té ben.

2. sza kasz Az alap irány elv szá ma, ame lyet az I. sza -
kasz ese té ben az A, míg a II. sza kasz ese té -
ben a B betû kö vet.

3. sza kasz A leg utol só mó do sí tó irány elv szá ma,
amely alap ján a tí pus jó vá ha gyást meg ad -
ták. Ha egy irány elv a kü lön bö zõ mû sza ki
szab vá nyok ra hi vat ko zás sal kü lön bö zõ
vég re haj tá si ha tár idõ ket tar tal maz, ak kor
egy al fa be ti kus ka rak tert is al kal maz nak
azon szab vány meg ha tá ro zá sa ér de ké ben,
amellyel össz hang ban a jó vá ha gyást meg -
ad ták.
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4. sza kasz Egy négy je gyû sor szám (ahol szük sé ges, az 
elsõ szám je gyek nul lák) az alap- jó vá ha -
gyá si szám je lö lé sé re. A sor szá mo zás
mind egyik alap irány elv te kin te té ben
0001-gyel kez dõ dik.

5. sza kasz Egy két je gyû sor szám (ahol szük sé ges, az
elsõ szám jegy nul la) a ki ter jesz tés je lö lé sé -
re. Min den jó vá ha gyá si szám te kin te té ben
a sor 00-val kez dõ dik.

2. Pél dá ul, az ezen irány elv I. sza ka szá nak elõ írásait
tel je sí tõ, Fran cia or szág ál tal ezen irány elv alap ján meg -
adott har ma dik jó vá ha gyás:

e2*NN/NN (1) A*00/00*0003*00
3. Pél dá ul, az ezen irány elv I. sza ka szá nak elõ írásait

tel je sí tõ, az Egye sült Ki rály ság ál tal ezen irány elv alap ján
meg adott ne gye dik jó vá ha gyás má so dik ki ter jesz té se:

e11*NN/NN (1) B*00/00*0004*02”

2. Az MR. C. Füg ge lék C/12. szá mú mel lék le te a kö -
vet ke zõ IV/F. résszel egé szül ki:

„IV/F. rész
EK-TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI JEL

1. Az EK-tí pus-jó vá ha gyá si jel egy kis „e” betû, ame -
lyet egy tég la lap vesz kö rül, és ame lyet az EK-tí pus-jó vá -
ha gyá si szám 2–5. sza ka szá nak meg fe le lõ szá mok, illetve
be tûk kö vet nek.

2. Pél da az EK-tí pus-jó vá ha gyá si jel re:

A gazdasági és közlekedési miniszter
107/2007. (XII. 23.) GKM

rendelete

a víziközlekedés irányítására és a hajóút kitûzésére
szolgáló jelekrõl, valamint e jelek létesítésérõl,

üzemeltetésérõl, módosításáról és megszüntetésérõl
 szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet módosításáról

A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
88.  §-a (2) be kez dé sé nek j) 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.  §-ának e) pont já ban meghatározott fel adat kö röm ben el -
jár va, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ví zi köz le ke dés irá nyí tá sá ra és a ha jó út ki tû zé sé re
szol gá ló je lek rõl, valamint e je lek lé te sí té sé rõl, üze mel te -
té sé rõl, mó do sí tá sá ról és meg szün te té sé rõl  szóló 27/2002.
(XII. 5.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a a kö -
vet ke zõ j) pont tal egé szül ki:

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„j) nagy ví zi ki tû zés: az a ki tû zés, ame lyet a ha jó zá si
nagy víz szint nél (HNV) ma ga sabb víz szin tek nél kell vég -
re haj ta ni.”

2.  §

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

„(3) Az al kal maz ha tó irá nyí tó je le ket, to váb bá az eze ket 
ki egé szí tõ egyéb jel zé se ket és azok mû sza ki jel lem zõ it a
ren de let 1., valamint 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za. Az
1. szá mú mel lék let E.5.4-E.5.15 pont jai sze rin ti je le ket a
ki he lye zett jel cse ré je és új te le pí tés ese tén kell al kal maz -
ni.”

3.  §

Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) A ví zi út tá nyil vá ní tott fel szí ni vi ze ken a ki tû zést
– az idõ sza kos ki he lye zés ki vé te lé vel – a téli ki tû zés je le i -
nek be vo ná sá tól a téli ki tû zés je le i nek kö vet ke zõ ki he lye -
zé sé ig fo lya ma to san, éj sza ka és nap pal fenn kell tar ta ni.

(6) Nagy ví zi ki tû zés nél a je lek meg ron gá ló dá sá nak el -
ke rü lé se ér de ké ben az ál ta lá nos rend sze rin ti ki tû zés nek a
ha jó út szé le it jel zõ je lei azo nos szí nû és ala kú ka rók kal
vagy úszók kal he lyet te sít he tõk.”
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4.  §

Az R. az 5. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ al cím mel és
5/A.  §-sal egé szül ki:

„Fennmaradási engedélyezési eljárás

5/A.  § (1) Ha a ví zi köz le ke dés irá nyí tá sá ra és a ha jó út
ki tû zé sé re szol gá ló je let en ge dély nél kül vagy az en ge -
dély tõl el té rõ mó don (a továb biak ban: sza bály ta la nul) lé -
te sí tet ték, a ha jó zá si ha tó ság arra – az üze mel te tõ ké rel me
alap ján – fenn ma ra dá si en ge délyt ad, ha a sza bá lyos sá té -
tel fel té te lei fenn áll nak. A fenn ma ra dá si en ge dély meg -
adá sá ról, illetve meg ta ga dá sá ról a ha jó zá si ha tó ság tá jé -
koz tat ja az ille té kes víz ügyi ha tó sá got és a ví zi út fenn tar -
tó ját.

(2) A fenn ma ra dá si en ge dély az (1) be kez dés ben fog lal -
tak ér vé nye sí té se mel lett ki ad ha tó ak kor is, ha a sza bály ta -
lan ság gal oko zott ér dek sé re lem je len ték te len, köz ér de ket
nem sért, vagy a ha jó zá si ha tó ság ál tal meg ál la pí tott ha tár -
idõn be lül el há rít ha tó.

(3) A ha jó zá si ha tó ság a ha tó sá gi ellen õr zés ke re té ben
meg tar tott hely szí ni szem le alap ján a sza bály ta lan ság tu -
do más ra ju tá sá tól szá mí tott 60 na pon be lül tisz táz za a
tény ál lást, amely nek ke re té ben

a) meg vizs gál ja, hogy az (1) és (2) be kez dés sze rint a
fenn ma ra dá si en ge dély meg adá sá nak fel té te lei fenn áll -
nak-e vagy meg te remt he tõ ek-e,

b) a fel té te lek meg lé te ese tén ér te sí ti az üze mel te tõt a
fenn ma ra dá si en ge dély fel té te le i rõl és jogkövetkezmé -
nyeirõl, egy ide jû leg leg fel jebb 30 na pon be lü li ha tár idõ
ki tû zé sé vel a fenn ma ra dá si en ge dély ké re lem be nyúj tá sá ra
hív ja fel,

c) ha a sza bály ta lan ság ve szé lyez te ti a ha jó zás biz ton -
sá gát, a ha jó zá si ha tó ság a sza bály ta lan ság meg szün te té sé -
rõl ha tá ro za tot hoz és az ille té kességgel és ha tás kör rel ren -
del ke zõ ha tó ság nál el já rást kez de mé nyez.

(4) Ha az üze mel te tõ a (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti
ha tár idõ ig nem nyújt ja be a fenn ma ra dá si en ge dély irán ti
ké rel mét, il le tõ leg az az zal kap cso la tos hi ány pót lá si fel hí -
vás nak a meg adott ha tár idõ ben nem tesz ele get, vagy a
sza bá lyos sá té tel ér de ké ben szük sé ges mun ká la tok el vég -
zé sét a kö te le zett nem vál lal ja, a ha jó zá si ha tó ság a ví zi -
köz le ke dés irá nyí tá sá ra és a ha jó út ki tû zé sé re szol gá ló jel
el tá vo lí tá sát ren de li el.

(5) A fenn ma ra dá si en ge dély egy ben a ví zi köz le ke dés
irá nyí tá sá ra és a ha jó út ki tû zé sé re szol gá ló jel re vo nat ko zó 
üze mel te té si en ge dély is, ha en nek fel té te lei fenn áll nak.

(6) A ví zi köz le ke dés irá nyí tá sá ra és a ha jó út ki tû zé sé re
szol gá ló je let az en ge dé lyes nek

a) az en ge dély ér vé nyes sé gi ide jé nek el tel té vel 8 na -
pon be lül, il le tõ leg az en ge dély vissza vo ná sá ról  szóló ha -
tá ro zat ban meg ál la pí tott ha tár idõ ig,

b) ha a fenn ma ra dá si en ge dély ben elõ írt át ala kí tá si kö -
te le zett sé get nem tel je sí tet te, az en ge dély ben az át ala kí tás -
ra meg ál la pí tott ha tár idõ tõl szá mí tott 8 na pon be lül,

c) ha a sza bály ta la nul lé te sí tett jel a ha jó zás biz ton sá gát 
ve szé lyez te ti, az er rõl ho zott ha tá ro zat ban meg ál la pí tott
ha tár idõ ig
kár ta la ní tá si igény nél kül le kell bon ta nia

(7) Ha a sza bály ta la nul lé te sí tett ví zi köz le ke dés irá nyí -
tá sá ra és a ha jó út ki tû zé sé re szol gá ló jel re fenn ma ra dá si
en ge dély nem ad ha tó, illetve az üze mel te tõ nem kéri fenn -
ma ra dá si en ge dély ki adá sát, a ha jó zá si ha tó ság el ren de li

a) a sza bá lyos sá té tel ér de ké ben szük sé ges mun ká la tok 
el vég zé sét, vagy

b) ha a jel fenn ma ra dá sa át ala kí tás sal sem en ge dé lyez -
he tõ, a jel 8 na pon be lü li kár ta la ní tá si igény nél kü li el tá vo -
lí tá sát.”

5.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te az A.4 jel után az e ren de -
let 1. mel lék le té nek 1. pont já ban sze rep lõ A.4.1 jel lel és
két be kez dés sel egé szül ki, illetve az R. 1. szá mú mel lék le -
té nek E.5.4-E.5.15 pont ja i nak he lyé be az e ren de let
1. mel lék le té nek 2. pont ja lép.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le té ben az 1. rész 2. pont já nak
az 1. táb lá zat utá ni má so dik mon da ta és 2. táb lá za ta he lyé -
be az e ren de let 2. mel lék le té nek 1. pont ja, az R. 2. szá mú
mel lék le té ben az 1. rész B-II.A fe je ze te he lyé be az e ren -
de let 2. mel lék le té nek 2. pont ja, az R. 2. szá mú mel lék le té -
ben az 1. rész B-II.B, B-III. és B-IV fe je ze te he lyé be az
e ren de let 2. mel lék le té nek 3. pont ja lép.

6.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba és
2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(2) Az 1–5.  § a ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon
ha tá lyát vesz ti.

(3) Az e ren de let 2. mel lék le té ben fog lalt je le ket cse re
és új te le pí tés ese tén, de leg ké sõbb 2008. de cem ber 31-tõl
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
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1. melléklet a 107/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez 
 

A 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet 1. számú mellékletének módosításai 
 
  

1.   
 

 
„A.4.1 

 

 
 
– a jel jelentése: kötelékek találkozása és előzése tilos; 
– a jelet a szakasz két végén, ugyanazon a parton kell elhelyezni a hajóúttal párhuzamosan és a táblákon el kell helyezni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott egymás felé fordított kiegészítő táblákat, amelyek jelzik annak a szakasznak a 
hosszúságát, amelyen a kötelékek találkozása és előzése tilos;” 
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2.  
 

„E 5.4 

 
 
– a jel jelentése: személyzet nélküli hajók – kivéve a kék fényt vagy kék kúpot viselő hajókat – számára kijelölt 

veszteglőhely; 
– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan, a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben; 

 
 

E 5.5 

 
 

– a jel jelentése: egy kék fényt vagy egy kék kúpot viselő személyzet nélküli hajók számára kijelölt veszteglőhely; 
– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben; 
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E 5.6 

 
 
– a jel jelentése: két kék fényt vagy két kék kúpot viselő személyzet nélküli hajók számára kijelölt veszteglőhely; 
– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben; 

 
 

E 5.7 

 
 
– a jel jelentése: három kék fényt vagy három kék kúpot viselő személyzet nélküli hajók számára kijelölt 

veszteglőhely; 
– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben; 
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E 5.8 

 
 
– a jel jelentése: személyzetes hajók – kivéve a kék fényt vagy kék kúpot viselő hajókat –  számára kijelölt 

veszteglőhely; 
– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan, a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben; 

 
 

E 5.9 

 
 
– a jel jelentése: egy kék fényt vagy egy kék kúpot viselő személyzetes hajók számára kijelölt veszteglőhely; 
– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan, a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben; 
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E 5.10 

 
– a jel jelentése: két kék fényt vagy két kék kúpot viselő személyzetes hajók számára kijelölt veszteglőhely; 
– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben; 

 
 

E 5.11 

  
– a jel jelentése: három kék fényt vagy három kék kúpot viselő személyzetes hajók számára kijelölt veszteglőhely; 
– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben; 
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E 5.12 

  
– a jel jelentése: személyzet nélküli és személyzetes hajók –  kivéve a kék fényt vagy kék kúpot viselő hajókat  –   

számára kijelölt veszteglőhely; 
– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben; 

 
 

E 5.13 

 
– a jel jelentése: egy kék kúpot, illetve kék fényt viselő személyzetes és személyzet nélküli hajók részére kijelölt 

veszteglőhely; 
– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan, a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben; 

 



 
 
 
 
2007/183. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14581 

 

E 5.14 

 
– a jel jelentése: két kék kúpot, illetve kettő kék fényt viselő személyzetes és személyzet nélküli hajók részére 

kijelölt veszteglőhely; 
– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben; 

 
 

E 5.15 
 

 
 

– a jel jelentése: három kék kúpot, illetve három kék fényt viselő személyzetes és személyzet nélküli hajók részére 
kijelölt veszteglőhely; 

– a veszteglés a hajóútnak azon az oldalán megengedett (illetve ajánlott), amelyen a jelet elhelyezték; 
– a jelet a hajóúttal párhuzamosan a veszteglésre kijelölt szakasz két végén kell elhelyezni, és azt ki kell egészíteni a 

II. rész 3. pontjában meghatározott kiegészítő táblával, amely a két jel egymástól való távolságát tartalmazza 
méterben;” 



 
 
 
 
14582 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/183. szám 

 

2. melléklet a 107/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez 
 

A 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet 2. számú mellékletének módosításai 
 

1.  
 
  „A kitűzőjelek külön meg nem jelölt csúcsjeleinek minimális méreteit a 2. táblázat 
tartalmazza: 

 
2. táblázat: A kitűzőjelek külön meg nem jelölt csúcsjeleinek minimális mérete 

 
Víziút-  
csoport Víziút, illetve víziútszakasz  A jel magassága 

(m) 
 A jel szélessége  

(m) 

A csúcsjel felső 
éle és a vízszint 
közötti távolság 

(m) 
 A A Duna főága az 1791. fkm 

felett és nagyhajózásra 
kijelölt mellékágai, Tisza, 
Dráva, Bodrog, Maros, 
tavak (kivéve Balaton) 

 0,6  0,35  1 

 B  Duna főága 1791. fkm 
alatt, Balaton 

 0,8  0,55  1,2 

 C  Sió, csatornák, egyéb 
folyók 

 0,4  0,25  0,75 

 
 

2.  
 

„B-II. A Fejezet 
 

Veszélyes helyeket, hajózási akadályokat és 
rendkívüli jellegű akadályokat határoló jelek 

 
1. Kardinális jelek 
 
a) A körnegyedek és jelek meghatározása 
 
A négy körnegyedet (Észak, Kelet, Dél, Nyugat) a megjelölendő pontból kiinduló valódi 
tájolóirányok ÉNY–ÉK, ÉK–DK, DK–DNY, DNY–ÉNY határolják. A kardinális jel annak a 
körnegyednek a nevét viseli, amelyben el van helyezve. A kardinális jel neve arra utal, hogy a 
jelhez képest a körnegyedben a jel nevét viselő irány felől kell elhaladni (lásd az 1. ábrát). 
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1. ábra 
 

b) A jelek kialakítása 
 

Szín: felső része – fekete, 
alsó része – sárga 

Alak: úszó vagy karó csúcsjellel 
Csúcsjel: két egymás felett elhelyezett, 

csúcsával felfelé mutató fekete kúp 
Fényvisszaverő: a felső részen egy kék színű és az alsó 

részen egy sárga színű 15 cm széles 
sáv  
Szín: fehér 

Északi kardinális jel 

 

Fény: (amennyiben van) 
Ritmus: folytonosan ismétlődő 

gyors vagy nagyon gyors 
felvillanásokból álló fény 

2. ábra A jelek mérete a 3. és 4. zónába sorolt belvizeken 20%-kal 
csökkenthető. 

 
Szín: fekete, középen egy széles vízszintes 

sárga sávval 
Alak: úszó vagy karó csúcsjellel 
Csúcsjel: két egymás felett elhelyezett, 

alapjával összefordított fekete kúp 
Fényvisszaverő: a felső és alsó részen egy-egy kék 

színű, a középső részen egy sárga  
színű 15 cm széles sáv 
Szín: fehér 

Keleti kardinális jel 

 

Fény: (amennyiben van) 
Ritmus: három gyors vagy nagyon 

gyors felvillanáscsoportból 
álló fény 

3. ábra A jelek mérete a 3. és 4. zónába sorolt belvizeken 20%-kal 
csökkenthető. 
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Szín: felső része – sárga,  

alsó része – fekete 
Alak: úszó vagy karó csúcsjellel 
Csúcsjel: két egymás felett elhelyezett 

csúcsával lefelé mutató fekete kúp 
Fényvisszaverő: felső részén egy sárga színű és alsó 

részén egy fekete színű 0,15 m széles 
sáv 
Szín: fehér 

Déli kardinális jel 
 

 
 

4. ábra 

Fény: (amennyiben van) 
Ritmus: hat gyors vagy nagyon 

gyors felvillanáscsoportból 
álló fény, amelyet legalább 
2 másodperc hosszú 
felvillanás követ 

 A jelek mérete a 3. és 4. zónába sorolt belvizeken 20%-kal 
csökkenthető. 

 
 

Szín: sárga, középen egy széles vízszintes 
fekete sávval 

Alak: úszó vagy karó csúcsjellel 
Csúcsjel: két egymás felett elhelyezett, 

csúcsával összefordított fekete kúp 
Fényvisszaverő: a felső és alsó részen egy-egy sárga 

színű, középen egy kék színű 15 cm 
széles sáv 
Szín: fehér 

Nyugati kardinális jel 

 
5. ábra 

Fény: (amennyiben van) 
Ritmus: kilenc gyors vagy nagyon 

gyors felvillanáscsoport-
ból álló fény 

 A jelek mérete a 3. és 4. zónába sorolt belvizeken 20%-kal 
csökkenthető. 

– a kardinális jelek jelzik a hajózható vizet egy veszélyes terület körül; 
– a jeleket a veszélyes terület határán, a hajózási hatóság által meghatározott helyen kell kitűzni, illetve 

lehorgonyozni; 
– az elhaladás a jel mellett a jel megnevezése szerinti valódi tájolóirány felől megengedett; 
– a kardinális jelek nemcsak együttesen, hanem külön-külön is alkalmazhatók pl. hajóút hajlatának vagy 

zátony végének a megjelölésére. 
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2. Különálló veszélyes helyeket jelző jelek 
 

Szín: fekete, egy vagy több széles vízszintes vörös 
sávval 

Alak: úszó vagy karó csúcsjellel 
Csúcsjel: egymás felett két 30 cm átmérőjű fekete gömb 

egymástól függőlegesen 20 cm távolságra 
Fényvisszaverő: 
 

két kék színű között egy vörös színű 0,15 m 
széles sáv 
Szín: fehér 

 
 

Fény: 
(amennyiben 
van) 

Ritmus: felvillanáscsoport, két felvillanással 

6. ábra  A jelek mérete a 3. és 4. zónába sorolt belvizeken 20%-kal 
csökkenthető. 

– a jel jelentése: különálló kis kiterjedésű, a hajózás számára veszélyes hely; 
– az elhaladás a jel körül bármely irányból megengedett; 
– a jelet olyan, viszonylag kis kiterjedésű helyek felett tűzik ki vagy horgonyozzák le, amelyek körül 
hajózható víz van.” 
 
 

3.   
 

„B-II. B Fejezet 
 

A hajóút középvonalának és kikötőhely, part megközelítésének jelölése 
 

Biztonságos vizek jelzésére alkalmazható jelek: 
 

Szín: függőleges vörös és fehér sávok 
Alak: gömb alakú bója, úszó vagy karó csúcsjellel 
Csúcsjel: 
(amennyiben 
van) 

egy 30 cm átmérőjű vörös gömb az alakjeltől 
függőlegesen 20 cm távolságra 

Fényvisszaverő:
 

az úszónál vörös és fehér színű, alapjánál 
15 cm széles függőlegesen keskenyedő sávok, 
a karónál függőlegesen vörös és fehér színű 
15 cm széles sávok 
Szín:       fehér  

7. ábra 
 

Fény: 
(amennyiben 
van) 

Ritmus – állandó fázisú fény, 
vagy  
– hosszú (10 sec) periódus egy 
felvillanással, 
vagy  
– a MORZE ABC „A” jele (▪ ▬) 

 A jelek mérete a 3. és 4. zónába sorolt belvizeken 20%-kal 
csökkenthető. 
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– a jel jelentése: a biztonságos víz jele arra utal, hogy körülötte hajózható víz van;  
– a jel a hajóút középvonalának, illetve kikötő vagy part megközelítési helyének a jelölésére 

szolgál. 

 
 

B-III. Fejezet 
 

Tiltott vagy korlátozott zónák jelzése 
1. Különleges jelek  

 

 
8a ábra 

 
8b ábra 

 

Meghatározott rendeltetésű terület 
(horgonyzóhely, vízi sportpálya stb.) 

Hajózástól elzárt terület 
  

Szín: 8a ábra:  sárga;    8b ábra:  sárga/vörös;    8c ábra:   sárga 
Alak: fekvő henger (D = 60 cm, L = 90 cm), úszó vagy karó 
Csúcsjel: (amennyiben van) sárga X alakú jel (henger esetében középpontjával 60 cm-re a 

hengerpalást felett) 
Fényvisszaverő: 
 

8a ábra:  egy vagy két 15 cm széles sárga színű sáv 
8b ábra:  egy vagy két 15 cm széles vörös színű sáv 
8c ábra:   mindkét oldalon keresztben egy-egy 10 cm széles sárga 
színű sáv 
Szín: sárga Fény: (amennyiben van) 
Ritmus: bármilyen, a Hajózási Szabályzat II-5. mellékletének 

II. fejezetében említett fényjelzések kivételével 
 A jelek mérete a 3. és 4. zónába sorolt belvizeken 20%-kal 

csökkenthető. 
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8c ábra 

– a jelek jelentése: meghatározott rendeltetésű, illetve hajózástól elzárt terület; 
– a jeleket a víziút tiltott területének a határán, egymástól – a hajózási hatóság által meghatározott – 

megfelelő távolságra kell lehorgonyozni; 
– az e pont szerinti jelekkel adott tájékoztatás – a hajózási hatóság jóváhagyásával – szükség szerint 

kiegészíthető a parton elhelyezett, az 1. számú melléklet I. része szerinti  A és E jelek egyikével. 
Ezek a jelek – a hajózási hatóság jóváhagyásával – szükség szerint kiegészíthetők az 1. számú 
melléklet II. részének 3. pontjában megállapított kiegészítő jelekkel, amelyek mutatják az adott jel 
hatálya alá tartozó szakasz irányát. 

 

2. A hajózás számára teljesen tiltott terület határa: 
 

Szín: sárga 
Alak: fekvő henger 

Csúcsjel: 
(amennyiben van)

vörös színű, merev háromszög alakú jel 

Fényvisszaverő: egy vagy két sárga színű 15 cm széles sáv 

Szín: sárga Fény: 
(amennyiben van) Ritmus: bármilyen, a Hajózási 

Szabályzat II-5. mellékletének 
II. fejezetében említett 
fényjelzések kivételével 

 
 

9. ábra 

 

A jelek mérete a 3. és 4. zónába sorolt belvizeken 20%-kal 
csökkenthető. 

– a jel jelentése: a hajózás számára teljesen tiltott terület; 
– a jeleket a víziút meghatározott rendeltetésű, illetve tiltott területének a határán, egymástól 

megfelelő, a hajózási hatóság által meghatározott, távolságra kell kitűzni, illetve lehorgonyozni; 
– a 8a ábra szerinti jellel kell kitűzni a tiltott vagy korlátozottan használható part menti zónán 

keresztül vezető csatorna határait, a csatorna bejárata kivételével; a jeleket a csatorna határain 
ismételten, egymástól megfelelő, a hajózási hatóság által meghatározott, távolságra kell kitűzni, 
illetve lehorgonyozni; 

– az e pont szerinti jelekkel adott tájékoztatás – a hajózási hatóság jóváhagyásával – szükség szerint 
kiegészíthető a parton elhelyezett, az 1. számú melléklet I. része szerinti  A. és E. jelek egyikével. 
Ezek a jelek – a hajózási hatóság jóváhagyásával – szükség szerint kiegészíthetők az 1. számú 
melléklet II. részének 3. pontjában megállapított kiegészítő jelekkel, amelyek mutatják az adott jel 
hatálya alá tartozó szakasz irányát. 
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3. Tiltott vagy korlátozottan használható part menti zónán keresztül vezető csatorna határa: 
 

Szín: felső fele vörös, alsó fele sárga 
Alak: fekvő henger 

Fényvisszaverő: 
 

alsó részén egy sárga színű, felső részén egy 
vörös színű 15 cm széles sáv 
Szín: sárga Fény: 

(amennyiben van) Ritmus: összetett felvillanás- 
csoportból álló fény 

 
 

10. ábra A jelek mérete a 3. és 4. zónába sorolt belvizeken 20%-kal 
csökkenthető. 

 
Szín: felső fele zöld, alsó fele sárga 
Alak: fekvő henger 

Fényvisszaverő: 
 

alsó felső egy sárga színű, felső részén egy 
zöld színű 15 cm széles sáv 
Szín: sárga Fény: 

(amennyiben van) Ritmus: összetett felvillanás- 
csoportból álló fény 

 
 

11. ábra A jelek mérete a 3. és 4. zónába sorolt belvizeken 20%-kal 
csökkenthető. 

 

– a jelek jelentése: egy vagy több hajótípus vagy munkák számára tiltott vagy korlátozottan 
használható part menti zónán keresztül vezető csatorna (kivéve a II. Fejezet szerinti 
kikötőbejáratokat) határa, amelyben meghatározott hajótípus korlátozottan használható;  

– a jeleket a víziút hajózás számára tiltott vagy korlátozottan használható part menti területén 
keresztül vezető csatorna határán, egymástól – a hajózási hatóság által meghatározott – megfelelő 
távolságra kell lehorgonyozni;  

– a csatorna bejáratánál elhelyezett két sárga bója felső része, amennyiben szükséges – a hajózási 
hatóság jóváhagyásával – a csatornába behajózó hajó helyzetéből nézve a bal oldali vörös színű, a 
jobb oldali zöld színű lehet; 

– az engedélyezett hajótípus, illetve tevékenység meghatározható a – hajózási hatóság által 
jóváhagyásával –, a parton elhelyezett, az 1. számú melléklet I. része szerinti  E., E.16–20 és E.24, 
parton elhelyezett jelekkel. Ezek a jelek – a hajózási hatóság jóváhagyásával – szükség szerint 
kiegészíthetők az 1. számú melléklet II. részének 3. pontjában megállapított kiegészítő jelekkel, 
amelyek mutatják az adott jel hatálya alá tartozó szakasz irányát. 

 
 
 



 
 
 
 
2007/183. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14589 

 

B-IV. Fejezet 
 

Egyéb bóják 

A fentiektől eltérő célokhoz szükséges bóják fehér színűek. Ezeken a bójákon tájékoztató 
ábrák is feltüntethetők. 
 

 

  

12. ábra 
 

Szín: fehér 
Alak: fekvő henger 
Fényvisszaverő: 
 

felső részén egy vagy keresztben egy-egy sárga színű 15 cm 
széles sáv 
Szín: fehér Fény: (amennyiben van) 
Ritmus: Ritmus: bármilyen, a Hajózási Szabályzat II-5 

mellékletének II. fejezetében említett fényjelzések 
kivételével  

 A jelek mérete a 3. és 4. zónába sorolt belvizeken 20%-kal 
csökkenthető. 

 
 
– a jel jelentése: e melléklet 1. részének 3.B., B–II., B–II A. és II–B. és a B–III. fejezetében 

megállapítottaktól eltérő célok, tevékenységek;    
– a bójákon tájékoztató ábrák is elhelyezhetők.” 

 



A gazdasági és közlekedési miniszter
108/2007. (XII. 23.) GKM

rendelete

az autópályák, autóutak és fõutak használatának
díjáról  szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet

módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-a (3) be kez dé sé nek g) 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
 hatáskörérõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának e) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
 eljárva,

– a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának b) 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:

1.  §

(1) Az au tó pá lyák, au tó utak és fõ utak hasz ná la tá nak
 díjáról  szóló 36/2007. (III. 26.) GKM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 2.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Nem kell dí jat fi zet ni a köz út le zá rá sá nak vagy for -
gal ma kor lá to zá sá nak (el te re lé sé nek) idõ tar ta ma alatt
azon az egyéb ként díj kö te les út sza ka szon, ame lyet a Kkt.
14.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott
szer vek te re lõ út ként je löl tek ki. A köz út ke ze lõ je a te re lõ -
út ként ki je lölt díj fi ze tés re kö te le zett út sza kasz ról és a díj -
men tes ség idõ tar ta má ról a köz le ke dés ben részt ve võ ket a
rá dió, a te le ví zió és a saj tó út ján tá jé koz tat ja.”

(2) Az R. 2.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Nem kell dí jat fi zet ni a díj kö te les or szá gos fõ út sza -
kasz fel újí tá sá nak idõ tar ta ma alatt, amennyi ben a fel újí tás
a díj kö te les út sza kasz hosszá nak leg alább 30%-ára ki ter -
jed. Eb ben az eset ben a köz út ke ze lõ je gon dos ko dik a köz -
le ke dõk kel lõ idõ ben tör té nõ, meg fe le lõ tá jé koz ta tá sá ról.”

2.  §

Az R. 3.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § (1) A dí jat elõ re, az a)–e) pon tok sze rin ti ér vé nyes -

sé gi idõ tar ta mok va la me lyi ké re kell meg fi zet ni. A díj
meg fi ze té sé nek té nye út hasz ná la ti jo go sult sá got ke let kez -
tet (a továb biak ban: jo go sult ság). A jo go sult ság a meg -
adott idõ tar ta mon be lül min den díj kö te les út sza kasz ra
 érvényes. Az egyes jo go sult sá gok a kö vet ke zõ ér vé nyes -
sé gi idõ tar ta mok ra vá sá rol ha tók:

a) 1 na pos jo go sult ság: a vá sár ló ál tal meg je lölt nap tá ri
nap ra a D2, D3, D4 jár mû ka te gó ri ák ra,

b) 4 na pos jo go sult ság: a vá sár ló ál tal meg je lölt kez dõ
nap ra és to váb bi 3 nap ra (össze sen 4 egy mást kö ve tõ nap -
tá ri nap ra), ki zá ró lag a D1 jár mû ka te gó ri á ra,

c) heti jo go sult ság: a vá sár ló ál tal meg je lölt kez dõ nap -
ra és to váb bi 9 nap ra (össze sen 10 egy mást kö ve tõ nap tá ri
nap ra),

d) havi jo go sult ság: a vá sár ló ál tal meg je lölt kez dõ
nap tól a kö vet ke zõ hó nap ban szá mát te kint ve a kez dõ nap -
pal meg egye zõ nap 24. órá já ig; ha ez a nap a le já rat hó nap -
já ban hi ány zik, a hó nap utol só nap já nak 24. órá já ig,

e) éves jo go sult ság: a tárgy év elsõ nap já tól a tárgy évet
kö ve tõ év ja nu ár 31. nap já nak 24. órá já ig (össze sen 13 hó -
nap ra).

(2) A jo go sult ság meg vá sár lá sa nem ke let kez tet a vá sár -
lást meg elõ zõ idõ pont ra vo nat ko zó – vissza me nõ le ges –
út hasz ná la ti jo go sult sá got.

(3) A jo go sult ság az ÁAK Zrt. ügy fél szol gá la ti iro dá i -
ban és ki je lölt áru sí tó he lye in, valamint a meg bí zott
 viszonteladóknál vá sá rol ha tó meg.

(4) A díj kö te les út sza ka szok, valamint az áru sí tó he lyek
je lö lé sé re szol gá ló pik to gra mot a 2. mel lék let tartal -
mazza.”

3.  §

Az R. 4.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) Az ÁAK Zrt. a vele meg ál la po dást kötõ vi -

szont el adók nak le he tõ vé te szi a jo go sult ság ér té ke sí té sét.
(2) A jo go sult ság ér té ke sí té se kor a jo go sult ság ada ta it

(rend szám, fel ség jel, díj ka te gó ria, ér vé nyes sé gi idõ tar tam, 
ér vé nyes ség kez de te, vá sár lás idõ pont ja, el adó hely) az
ÁAK Zrt. ál tal biz to sí tott, vagy sa ját fej lesz té sû, az
ÁAK Zrt. ál tal jó vá ha gyott tech ni kai meg ol dás al kal ma zá -
sá val kö te les rög zí te ni.

(3) Az ÁAK Zrt. a vi szont el adók sa ját tech ni kai meg ol -
dá sá hoz egy egy sé ges, az ada tok on-li ne rög zí té sét lehe -
tõvé tevõ in ter fészt biz to sí t.

(4) A vá sár ló kö te les az ál ta la meg adott ada tok el len õr -
zé sé re és vég sõ jó vá ha gyá sá ra.

(5) Az ér té ke sí tõ az ér té ke sí tés sel egy ide jû leg a jo go -
sult ság meg vá sár lá sát iga zo ló ellen õr zõ szel vényt ad át
a vá sár ló nak. Az ellen õr zõ szel vény tar tal maz za az
ÁAK Zrt. adat bá zi sá ban a (2) be kez dés sze rint rög zí tett
ada to kat.

(6) A Köz le ke dés fej lesz té si Ko or di ná ci ós Köz pont
 folyamatosan ellen õr zi az e ren de let sze rin ti dí jak be sze -
dé sé nek rend sze rét annak át lát ha tó és meg kü lön böz te tés
men tes mû kö dé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben.”

4.  §

Az R. 5.  §-át meg elõ zõ al cím és az R. 5.  §-ának he lyé be
a kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„A jogosultság érvényesítése

5.  § (1) A jo go sult ság ér té ke sí té se és ér vé nye sí té se csak
elekt ro ni kus úton tör tén het.
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(2) Ha a jo go sult ság vá sár lá sa In ter ne ten vagy rö vid
szö ve ges üze net (sms) kül dé sé vel tör té nik, a vá sár ló nak
kül dött – a jo go sult ság meg szer zé sé rõl  szóló – nyug tá zó
ér te sí tés a kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:

a) a jo go sult ság egye di azo no sí tó szá ma,
b) az egye di tranz ak ció-azo no sí tó szám,
c) a díj fi ze tés idõ pont já nak fel tün te té se az órá val és

a perc cel együtt,
d) a jo go sult ság ér vé nyes sé gé nek kez dõ és záró idõ -

pont ja év szám ban, hó nap ban és nap ban az órá val és perc -
cel együtt,

e) a vá sár ló ál tal meg je lölt díj ka te gó ria és a vá sár ló
 által meg adott azon jár mû for gal mi rend szá ma és felség -
jele, amely re a jo go sult ság vo nat ko zik.

(3) Ha a vá sár lás nem In ter ne ten vagy rö vid szö ve ges
üze net (sms) kül dé sé vel tör té nik, ak kor a jo go sult ság meg -
vá sár lá sát iga zo ló ellen õr zõ szel vény a kö vet ke zõ ada to -
kat tar tal maz za:

a) az ér té ke sí tõ neve és címe vagy szék he lye,
b) az ér té ke sí tés he lye, idõ pont ja az óra és a perc fel tün -

te té sé vel,
c) a jo go sult ság egye di azo no sí tó szá ma,
d) a jo go sult ság ér vé nyes sé gé nek kez dõ és záró idõ -

pont ja év szám ban, hó nap ban és nap ban az órá val és perc -
cel együtt;

e) a vá sár ló ál tal meg je lölt díj ka te gó ria és a vá sár ló
 által meg adott azon jár mû for gal mi rend szá ma és fel ség je -
le, amely re a jo go sult ság vo nat ko zik.

(4) A jo go sult ság csak ak kor ér vé nyes, ha
a) a (2) be kez dés sze rin ti vá sár lás ese tén a vá sár ló a

nyug tá zó üze ne tet meg kap ta;
b) a (3) be kez dés sze rin ti vá sár lás ese tén a jo go sult ság

meg vá sár lá sát iga zo ló ellen õr zõ szel vényt a vá sár ló alá -
írja. Az alá írás azt iga zol ja, hogy az ellen õr zõ szel vény a
va ló ság nak és a vá sár ló aka ra tá nak meg fele lõen tartal -
mazza az összes tényt és ada tot.”

5.  §

(1) Az R. 6.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A mo tor ke rék pár út hasz ná la tért fi ze ten dõ 4 na pos
jo go sult ság díja a D1 ka te gó ria 4 na pos jo go sult ság dí já -
nak 50%-a.”

(2) Az R. 6.  §-a (5) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A jo go sult ság – áfát is tar tal ma zó – ára a kö vet ke zõ:
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Brut tó ár Ft-ban

Díj ka te gó ria 1 na pos

4 na pos

Heti Havi Éves2008. 01. 01–
2008. 04. 30.

2008. 05. 01–
2008. 09. 30.

2008. 10. 01.–
2008. 12. 31.

  Dl 1170 1530 1170 2 550 4 200 37 200

  D2 2760 – – – 6 600 12 600 106 500

  D3 2760 – – – 10 200 18 000 159 000

  D4 2760 – – – 13 200 22 500 198 000
”

6.  §

Az R. 7.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7.  § (1) Elekt ro ni kus ellen õr zés ese tén az ÁAK Zrt. a
meg fe le lõ jo go sult ság meg vá sár lá sát a rend szám alap ján
ellen õr zi.

(2) Meg ál lí tá sos, vi zu á lis ellen õr zés al kal má val a gép -
jár mû ve ze tõ je díj ka te gó ria el len õr zé sé re a gép jár mû és a
von tat mány for gal mi en ge dé lyét az ÁAK Zrt. el len õré nek
kö te les be mu tat ni oly mó don, hogy a díj ka te gó ria meg fe -
le lõ sé ge meg ál la pít ha tó le gyen.

(3) A díj meg fi ze té se a kü lön jog sza bály sze rin ti díj kö -
te les út sza kasz bár mely pont ján el len õriz he tõ.”

7.  §

Az R. a 7.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 7/A.  §-sal egé szül
ki:

„7/A.  § (1) Ha a gép jár mû az el len õr zés kor nem ren del -
ke zik ér vé nyes jo go sult ság gal, jo go su lat lan út hasz ná lat
 miatt a gép jár mû díj ka te gó ri á já nak meg fe le lõ pót dí jat kell
fi zet ni.

(2) Ha a gép jár mû az el len õr zés kor a gép jár mû re egyéb -
ként irány adó díj ka te gó ri á hoz ké pest ala cso nyabb díj ka te -
gó ri á ba tar to zó, ér vé nyes jo go sult ság gal ren del ke zik, úgy
az ala cso nyabb és az egyéb ként irány adó díj ka te gó ri á hoz
ren delt pót dí jak kü lön bö ze tét kell meg fi zet ni.

(3) A pót díj mér té ke:

D1 díj ka te gó ria D2 díj ka te gó ria D3 díj ka te gó ria D4 díj ka te gó ria Fi ze té si ha tár idõ

15 300 Ft 39 600 Ft 61 200 Ft 79 200 Ft 15 na pon be lül

63 750 Ft 165 000 Ft 255 000 Ft 330 000 Ft 15 na pon túl



(4) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti jo go su lat lan út hasz ná -
lat ese té ben meg ál lí tá sos, vi zu á lis el len õr zés kor a hely szí -
nen a gép jár mû ve ze tõ je kö te les a meg fe le lõ pót dí jat, vagy 
a pót díj kü lön bö ze tet meg fi zet ni. En nek el mu lasz tá sa ese -
tén a pót díj utó la gos meg fi ze té sé re a gép jár mû – 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 nyil ván tar tá sa sze rin ti – tu laj do no sa (üzem -
ben tar tó ja) kö te les.

(5) Jo go su lat lan út hasz ná lat ese tén, ha hely szí ni pót díj -
fi ze tés re nem ke rül sor, a pót díj kö ve te lés, vagy a pót díj kü -
lön bö zet re vo nat ko zó kö ve te lés a kü lön jog sza bály sze rin -
ti fi ze té si fel szó lí tás kéz hez vé te lét kö ve tõ 30. na pon jár le.

(6) Az ÁAK Zrt. kö te les az elekt ro ni kus el len õr zés hez
szük sé ges esz kö zö ket a díj kö te les gyors for gal mi uta kon
– a gaz da sá gos sá gi szem pon tok figye lembe véte lével – te -
le pí te ni és mû köd tet ni.

(7) Men te sül a pót díj fi ze té si kö te le zett ség alól az, aki a
fi ze té si fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be -
lül az ÁAK Zrt. ügy fél szol gá la tán be mu tat ja a jo go sult ság
meg vá sár lá sát iga zo ló ellen õr zõ szel vényt vagy nyug tá zó
ér te sí tést.

(8) Egy nap tá ri na pon be lü li jo go su lat lan út hasz ná la tok
ese tén egy pót díj fi ze té si kö te le zett ség ke let ke zik.”

8.  §

Az R. 8.  §-át meg elõ zõ al cím és az R. 8.  §-ának he lyé be
a kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„A jogosultság módosítása, az ellenõrzõ szelvény
vagy a nyugtázó értesítés pótlása

8.  § (1) Ha a gép jár mû tu laj don jo gát a tu laj do no sa év
köz ben át ru ház za, kér he ti a jo go sult ság ér vé nye sí té sét az
új on nan vá sá rolt gép jár mû re. Az át írást kérõ gépjármû-
 tulajdonosnak az ÁAK Zrt. va la me lyik ügy fél szol gá la ti
iro dá já ban be kell mu tat nia az új gép jár mû for gal mi en ge -
dé lyét, és a jo go sul tág meg vá sár lá sát iga zo ló ellen õr zõ
szel vényt vagy nyug tá zó ér te sí tést, vissza kell szol gál tat -
nia az el adott gép jár mû höz tar to zó bi zony la tot, és ki kell
fi zet nie az át írá si dí jat. Az ál ta lá nos for gal mi adót tar tal -
ma zó át írá si díj össze ge 1000 Ft.

(2) Rend szám cse re ese té ben a jo go sult sá got ké re lem re
az ÁAK Zrt. át ír ja az új rend szám ra. Az el já rás ra az (1) be -
kez dés ben fog lal tak meg fele lõen irány adók az zal, hogy a
ké rel me zõ nek a rend szám cse re té nyét is iga zol nia kell.

(3) Ha a gép jár mû vet el lop ták vagy to tál kárt szen ve dett, 
a rend õrség vagy a biz to sí tó er rõl  szóló iga zo lá sá nak be -
mu ta tá sa ese tén az ÁAK Zrt. ügy fél szol gá la ti iro dá ja új –
az elõ zõ vel meg egye zõ díj ka te gó ri á ra és ér vé nyes sé gi idõ -
re  szóló – út hasz ná la ti jo go sult ság meg vá sár lá sát iga zo ló
ellen õr zõ szel vényt ad ki. Ha fel lel he tõ, az ere de ti jo go -
sult ság meg vá sár lá sát iga zo ló szel vényt vagy nyug tá zó
 értesítést is be kell mu tat ni. Az ál ta lá nos for gal mi adót is
tar tal ma zó át írá si díj össze ge 1000 Ft.

(4) Té ves díj ka te gó ria-meg ál la pí tás ese tén, a vá sár lás -
tól szá mí tott 1 hó na pon be lül – rö vi debb ér vé nyes sé gû
mat ri cák ese té ben leg fel jebb azok ér vé nyes sé gi idõ tar ta -
mán be lül – le he tõ ség van a díj ka te gó ri át az ÁAK Zrt. ügy -

fél szol gá la ti iro dá já ban – a meg fe le lõ díj kü lön bö zet meg -
fi ze té se vagy vissza igény lé se mel lett az e ren de let ben
meg ha tá ro zott he lyes ka te gó ri á ra mó do sí ta ni. Az el já rás
so rán a he lyes díj ka te gó ria meg ál la pí tá sa ér de ké ben be
kell mu tat ni a gép jár mû for gal mi en ge dé lyét. Az új on nan
ki adás ra ke rü lõ, a meg fe le lõ díj ka te gó ri á ra  szóló jo go sult -
ság hoz re giszt rált rend szám nak meg kell egyez nie az ere -
de ti, for gal mi en ge dély ál tal iga zolt rend szám mal. A pót -
díj ki sza bá sát köve tõen ka te gó ria he lyes bí tés re nincs le he -
tõ ség. A ka te gó ria-he lyes bí tés ál ta lá nos for gal mi adót is
tar tal ma zó díja 1000 Ft.

(5) Té ves rend szám fel tün te té se ese tén – leg fel jebb
2 ka rak ter el té ré sig – le he tõ ség van az ÁAK Zrt. ügy fél -
szol gá la ti iro dá já ban annak meg fe le lõ mó do sí tá sá val a he -
lyes rend szám rög zí té sé re. Az el já rás so rán be kell mu tat ni
a gép jár mû for gal mi en ge dé lyét, a jo go sult ság meg vá sár -
lá sát iga zo ló ellen õr zõ szel vényt vagy a nyug tá zó ér te sí -
tést. Az ál ta lá nos for gal mi adót tar tal ma zó át írá si díj
össze ge1000 Ft.

(6) Ha a jo go sult ság meg vá sár lá sát iga zo ló ellen õr zõ
szel vény vagy a nyug tá zó ér te sí tés meg sem mi sül, elv eszik 
vagy meg sé rül, kér he tõ a jo go sult ság fenn ál lá sá nak iga zo -
lá sa. Eh hez az ÁAK Zrt. ügy fél szol gá la ti iro dá já ban be
kell mu tat ni a gép jár mû for gal mi en ge dé lyét. Az iga zo lás
ki zá ró lag az ere de ti rend szám ra és ér vé nyes ség re ad ha tó
ki, az ál ta lá nos for gal mi adót is tar tal ma zó össze ge 1000 Ft 
díj meg fi ze té se el le né ben.

(7) Ha ugyan ar ra a jár mû re, rész ben vagy egész ben azo -
nos idõ szak ra egy nél több jo go sult sá got vá sá rol tak, a vevõ 
kér he ti a fe les le ges jo go sult ság vissza vá sár lá sát vagy má -
sik rend szám ra tör té nõ át írá sát, vagy – éves nél rö vi debb
ér vé nyes sé gi idõ tar ta mú jo go sult ság ese tén – ké sõb bi kez -
dõ ér vé nyes sé gi idõ pont ra, ugyan ar ra a rend szám ra tör -
ténõ ér vé nye sí té sét.

(8) Ha a több út hasz ná la ti jo go sult ság kez dõ ér vé nyes -
sé gi nap ja vagy ér vé nyes sé gi idõ tar ta ma nem egye zik,
vissza vá sár lás nak csak ab ban az eset ben van he lye, ha az
ér vé nyes ség még nem kez dõ dött el, vagy ha már el kez dõ -
dött, ak kor az el telt idõ szak ban a má sik jo go sult ság tel jes
idõ tar tam ban ér vé nyes volt. Az ál ta lá nos for gal mi adót is
tar tal ma zó szol gál ta tá sok díja 1000 Ft.”

9.  §

Az R. 2. mel lék le té nek he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

10.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, egy -
ide jû leg az R. 3–7. mel lék le te ha tá lyát vesz ti.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet
a 108/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez

„2. melléklet
a 36/2007. (III. 26.) GKM rendelethez

A díjköteles útszakaszok és az e-matricaárusító
helyek jelölése

A gazdasági és közlekedési miniszter
109/2007. (XII. 23.) GKM

rendelete

az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energiának
az átviteli rendszerirányító által történõ

szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak 
meghatározásának módjáról

A vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör -
vény 170.  § (2) be kez dés 13. 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.  § g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben eljárva a 
következõket rendelem el:

I. BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK

Értelmezõ rendelkezések

1. §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) át adá si pro fil: az a ke res ke del mi sza bály zat ban

meg ha tá ro zott jel lem zõk kel ren del ke zõ tel je sít mény-idõ -
sor, ame lyet az át vi te li rend szer irá nyí tó mint KÁT mér leg -
kör-fe le lõs (a továb biak ban: Be fo ga dó) al kal maz a kö zöt te 

és a KÁT át ve võk kö zöt ti szál lí tá sok meg ha tá ro zá sa
 során,

b) ke res ke del mi me net rend: az a ke res ke del mi sza bály -
zat ban meg ha tá ro zott jel lem zõk kel ren del ke zõ me net rend, 
ame lyet két ma gyar or szá gi be jegy zé sû mér leg kör kö zöt ti
szál lí tás el szá mo lá sa so rán kell figye lembe ven ni,

c) KÁT: a meg úju ló ener gia for rás ból vagy hul la dék ból
nyert ener gi á val ter melt vil la mos ener gia, valamint a kap -
csol tan ter melt vil la mos ener gia kö te le zõ át vé te le a vil la -
mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör vé ny
(a továb biak ban: VET) 9.  § (2) be kez dé se, valamint a kö te -
le zõ át vé tel sza bá lya i ról  szóló kü lön jog sza bály alap ján
lét re ho zott el já rás rend sze rint,

d) KÁT mér leg kö ri al lo ká lá si me net ren dek: a KÁT
mér leg kör bõl a töb bi mér leg kör felé irá nyuló ke res ke del -
mi me net ren dek, amely me net ren dek össze ge egyen lõ a
KÁT mér leg kör össze sí tett, a ke res ke del mi sza bály zat ban
meg ha tá ro zott ke res ke del mi me net rend jé vel,

e) KÁT át adá si me net rend: a KÁT át ve võ kö te le zõ vil -
la mos ener gia át vé te lé nek me net rend je, amely az át vi te li
rend szer irá nyí tó ál tal meg ha tá ro zott át adá si pro fil alap ján
ke rül ki ala kí tás ra,

f) KÁT mér leg kör: a VET 10.  § (4) be kez dé se alap ján
az át vi te li rend szer irá nyí tó mint Be fo ga dó ál tal az át vé te li
kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia el szá mo lá sá ra lét re -
ho zott és mû köd te tett mér leg kör, amely nek mér leg kör-fe -
le lõ se a Be fo ga dó,

g) KÁT át ve võ: a VET 13.  § (1) be kez dé se sze rint az át -
vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia át vé te lé re kö -
te le zett vil la mos ener gia-ke res ke dõ, egye te mes szol gál ta -
tó, ter me lõi en ge dé lyes és a vil la mos ener gi át im por tá ló
fel hasz ná ló,

h) KÁT át ve võ tény fo gyasz tá si ada ta: a KÁT át ve võ
en ge dé lye sek te kin te té ben a fel hasz ná ló ik ré szé re ér té ke -
sí tett vil la mos ener gia mennyi sé ge adott hó nap ban, a vil la -
mos ener gi át im por tá ló fel hasz ná ló te kin te té ben a sa ját
maga ál tal im por tált vil la mos ener gia mennyi sé ge adott
hó nap ban,

i) KÁT át ve võ ter ve zett fo gyasz tá si ada ta: a KÁT át ve -
võ en ge dé lye sek te kin te té ben a fel hasz ná ló ik ré szé re ér té -
ke sí te ni ter ve zett vil la mos ener gia mennyi sé ge a kö vet ke -
zõ hó nap ban, a vil la mos ener gi át im por tá ló fel hasz ná ló te -
kin te té ben a sa ját maga ál tal im por tál ni ter ve zett vil la mos
ener gia mennyi sé ge a kö vet ke zõ hó nap ban,

j) KÁT szét osz tá si arány té nye zõ: a KÁT át ve võ re vo -
nat ko zó, a VET 13.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak -
nak meg fe le lõ ré sze se dé si mér ték a KÁT ter me lés kö te le -
zõ át vé te lé re,

k) havi ter me lé si me net rend: az Ér té ke sí tõ ál tal a Be fo -
ga dó ré szé re elõ ze tesen meg adott ter ve zett ter me lé si ada -
ta it a hó nap min den nap já ra vo nat ko zó bon tás ban tar tal -
ma zó me net rend,

l) össze sí tett KÁT ter me lés: a havi ter me lé si me net ren -
dek alap ján meg ha tá ro zott össze sí tett vil la mos ener gia,
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m) KÁT egy sé gá ra: a KÁT át ve võk ré szé re szét osz tott,
át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia adott hó nap -
ra meg ál la pí tott elszámolási ára.

(2) Az (1) be kez dés ben meg nem ha tá ro zott fo gal ma kat
a VET, valamint az annak fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott
jog sza bá lyok, kü lö nö sen a meg úju ló ener gia for rás ból
vagy hul la dék ból nyert ener gi á val ter melt vil la mos ener -
gia, valamint a kap csol tan ter melt vil la mos ener gia kö te le -
zõ át vé te lé rõl  szóló jog sza bály ren del ke zé sei sze rint kell
ér tel mez ni.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Értékesítõ menetrendadási és adatszolgáltatási
kötelezettségei

2.  §

(1) Az Ér té ke sí tõ kö te les min den év szep tem ber 10-ig
éves vil la mos ener gia-ter me lé si prog nó zist adni a Be fo ga -
dó ré szé re a kö vet ke zõ évre vo nat ko zó an, havi bon tás ban.

(2) Az Ér té ke sí tõ kö te les min den nap tá ri hó nap 7. mun -
ka nap já ig a Be fo ga dó ré szé re a kö vet ke zõ hó nap ra vo nat -
ko zó havi ter me lé si me net rend jét meg ad ni.

(3) Az Ér té ke sí tõ jo go sult min den hét har ma dik nap ja
9.00 órá ig a kö vet ke zõ hét re vo nat ko zó heti ter me lé si me -
net ren det adni, és min den mun ka nap 9.00 órá ig a kö vet ke -
zõ mun ka nap ra és a kö vet ke zõ mun ka na pig ter je dõ idõ -
szak ra napi ter me lé si me net ren det adni a Be fo ga dó ré -
szére.

(4) A Be fo ga dó a (2) be kez dés sze rint az Ér té ke sí tõ ré -
szé rõl meg adott havi me net ren dek alap ján meg ha tá ro zott
vil la mos ener gia-mennyi ség össze ge alap ján ál la pít ja meg
a kö vet ke zõ havi ter ve zett össze sí tett KÁT ter me lés
mennyi sé gét.

A mérlegkör-felelõs menetrendadási és adatszolgáltatási
kötelezettségei

3.  §

(1) Min den mér leg kör-fe le lõs kö te les min den nap tá ri
hó nap 8. mun ka nap já ig a Be fo ga dó ré szé re meg ad ni a
mér leg kö ré be tar to zó min den egyes KÁT át ve võ elõ zõ hó -
nap ra vo nat ko zó tény fo gyasz tá si ada ta it és a kö vet ke zõ
hó nap ra vo nat ko zó fo gyasz tá si terv ada ta it.

(2) Több vil la mos ener gia-vá sár lá si szer zõ dés sel ren del -
ke zõ fel hasz ná lót az egyes szer zõ dé sek alap ján tör té nõ vil -
la mos ener gia-fo gyasz tá sá nak ará nyá ban a vele jog vi -
szony ban álló va la mennyi KÁT át ve võ fo gyasz tá si ada ta i -
nak meg ha tá ro zá sa so rán figye lembe kell ven ni.

(3) A Be fo ga dó kö te les a mér leg kör-fe le lõ sök (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá sa alap ján össze -
sí te ni a KÁT át ve võk tény fo gyasz tá si ada ta it (a továb -
biak ban: össze sí tett tény fo gyasz tá si adat), és a KÁT át ve -
võk ter ve zett fo gyasz tá si ada ta it (a továb biak ban: össze sí -
tett ter ve zett fo gyasz tá si adat).

(4) A Be fo ga dó a tárgy hót kö ve tõ hó nap te kin te té ben
irány adó szét osz tá si arány té nye zõt a KÁT át ve võ re ve tít -
ve az (1) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tás alap ján meg -
adott, a KÁT át ve võ tárgy hót kö ve tõ hó nap ra vo nat ko zó
ter ve zett fo gyasz tá si ada tai és a (3) be kez dés sze rin ti szá -
mí tás alap ján meg ál la pí tott, a tárgy hót kö ve tõ hó nap
össze sí tett tervezett fogyasztási adatai arányában állapítja
meg.

(5) A kö te le zõ át vé tel alá esõ vil la mos ener gi át ter me lõ
KÁT át ve võ a kö te le zõ át vé te li rend szer ben tör té nõ ér té -
ke sí tés he lyett a sa ját maga ál tal ter melt kö te le zõ át vé tel
alá esõ vil la mos ener gi át a rá esõ szét osz tá si arány té nye zõ -
be be szá mít hat ja, ha a tárgy évet meg elõ zõ évre vo nat ko zó
ere det iga zo lás sal iga zol ja, hogy az ál ta la ter melt vil la mos
ener gia meg fe lel a kö te le zõ át vé tel re vo nat ko zó jog sza bá -
lyi kö ve tel mé nyek nek, és er rõl, valamint a kö vet ke zõ évre
vár ha tó ter me lé si prognózisról szeptember 10-ig az
eredetigazolás egyidejû megküldésével tájékoztatja a
Befogadót.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti be szá mí tás ese tén a mér leg -
kör-fe le lõs az (1) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tást a
KÁT át ve võ ál tal ter melt kö te le zõ át vé tel alá esõ vil la mos
ener gia mennyi ség re vonatkozóan is elvégzi.

A Befogadó mint KÁT mérlegkör-felelõs feladatai

4.  §

(1) A Be fo ga dó kö te les az össze sí tett KÁT ter me lés és a 
szét osz tá si arány té nye zõk alap ján ter vez ni a kö vet ke zõ
havi KÁT át adá si me net ren dek és KÁT mér leg kör al lo ká -
lá si me net ren dek mennyi sé ge it. En nek so rán a KÁT át ve -
võ ál tal kö te le zõ en át ve en dõ havi vil la mos ener gia
mennyi ség a KÁT át ve võ re vo nat ko zó szét osz tá si arány té -
nye zõ és az össze sí tett KÁT ter me lés szor za ta ként ke rül
meg ál la pí tás ra.

(2) A Be fo ga dó kö te les min den nap tá ri hó nap 10. mun -
ka nap já ig meg ha tá roz ni és a mér leg kör-fe le lõ sök ré szé re
elekt ro ni ku san meg kül de ni, hon lap ján köz zé ten ni a kö vet -
ke zõ hó nap ra vo nat ko zó havi KÁT mér leg kö ri al lo ká lá si
me net ren det, to váb bá a KÁT át ve võ ré szé re elekt ro ni ku -
san meg kül de ni, hon lap ján köz zé ten ni a havi KÁT át adá si
me net ren det, valamint az adott KÁT át ve võ re vo nat ko zó
szét osz tá si arány té nye zõt.

(3) A Be fo ga dó jo go sult az át adá si pro fil ját az össze sí -
tett KÁT ter me lés sta tisz ti kai elem zés sel meg ha tá ro zott
ter me lé si pro fil ja alap ján ki ala kí ta ni. Az át adá si pro fil jel -
lem zõi há rom ha von ta mó do sít ha tók. Az át adá si pro fil jel -
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lem zõk meg ha tá ro zá sá nak to váb bi rész let sza bá lya it a ke -
res ke del mi sza bály zat tar tal maz za.

5.  §

(1) A KÁT egy sé gá ra a tárgy hó min den el szá mo lá si mé -
ré si idõ in ter val lu má ra azo nos ér ték, meg ha tá ro zá sá nál a
Be fo ga dó figye lembe ve szi az Ér té ke sí tõk kel és a KÁT át -
ve võk kel való el szá mo lá sa it, a KÁT mér leg kör ki egyen lí -
té sé hez kap cso ló dó ki adá sa it, az elõ zõ hó nap KÁT mér -
leg kör mû köd te té sé hez kö tõ dõ pénz for gal mi szaldóját.

(2) A KÁT egy ség ár meg ha tá ro zá sa so rán a Be fo ga dó
elõ jel he lye sen a kö vet ke zõ té te le ket veszi figye lembe:

a) az egyes Ér té ke sí tõk ter ve zett havi ter me lé se zó na -
idõn kén ti bon tás ban és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott, az adott Ér té ke sí tõ re vo nat ko zó ha tó sá gi ár szor za ta i -
nak össze ge,

b) az Ér té ke sí tõ elõ zõ havi ter me lé si me net rend je sze -
rint ter ve zett ter me lés és az Ér té ke sí tõ elõ zõ havi tény ter -
me lé sé nek a kü lön bö ze te zó na idõn kén ti bon tás ban és az
adott Ér té ke sí tõ re vo nat ko zó ha tó sá gi ár szor za ta i nak az
össze ge,

c) a KÁT mér leg kör ki egyen lí té se so rán elõ zõ hó nap -
ban igény be vett sza bá lyo zá si ener gia költ sé ge, csök kent -
ve az Ér té ke sí tõk ál tal fi ze ten dõ sza bá lyo zá si pót dí jak,
valamint a jo go su lat la nul ér té ke sí tett vil la mos ener gia
után fi ze tett vissza té rí té sek össze gé vel,

d) a KÁT mér leg kör pénz for gal má nak lik vi di tá sát biz -
to sí tó pénz ügyi költ sé gek,

e) a KÁT mér leg kör mû köd te té sé nek, a KÁT mér leg -
kör-fe le lõ si fel ada tok el vég zé sé nek a Ma gyar Ener gia Hi -
va tal ál tal el is mert, in do kolt költ sé gei.

6.  §

A Be fo ga dó kö te les min den nap tá ri hó nap 10. mun ka -
nap já ig meg ha tá roz ni, valamint hon lap ján nyil vá nos ság ra
hoz ni a kö vet ke zõ nap tá ri hó nap ra ér vé nyes KÁT egy ség -
árat, és köz zé ten ni a ki szá mí tá sa so rán fel hasz nált össze sí -
tett ada to kat.

III. AZ ÁTVÉTELI KÖTELEZETTSÉG ALÁ ESÕ
VILLAMOS ENERGIA SZÉTOSZTÁSÁNAK KÜLÖNÖS

SZABÁLYAI

A menetrendkezelés különös szabályai

7.  §

(1) A Be fo ga dó és a töb bi mér leg kör-fe le lõs kö te les
min den mun ka na pon a kö vet ke zõ mun ka nap ra és a kö vet -
ke zõ, mun ka na pig ter je dõ idõ szak ra vo nat ko zó napi KÁT
mér leg kö ri al lo ká lá si me net ren de ket a ke res ke del mi sza -
bály zat ban meghatározottak szerint bejelenteni.

(2) Ha a Be fo ga dó mér leg kö re és va la mely má sik mér -
leg kör egy más vi szony la tá ban ér tett, (1) be kez dés sze rin ti
me net rend je el té rõ, ak kor az át vi te li rend szer irá nyí tó a
KÁT mér leg kör me net rend jét te kin ti ér vé nyes nek, és eb -
ben az ér te lem ben mó do sít ja az érin tett mér leg kör-fe le lõs
me net rend jét.

Mérés, szabályozási pótdíj megállapítás

8.  §

A Be fo ga dó kö te les min den hó nap 6. mun ka nap já ig a
vég le ges mé ré si ada tok, uta sí tott el té ré si ada tok, napi me -
net rend ada tok alap ján meg ál la pí ta ni az Ér té ke sí tõk re vo -
nat ko zó mé ré si tény ada to kat, ez alap ján ki szá mí ta ni a
meg úju ló ener gia for rás ból vagy hul la dék ból nyert ener gi -
á val ter melt vil la mos ener gia, valamint a kap csol tan ter -
melt vil la mos ener gia kö te le zõ át vé te lé rõl és át vé te li árá -
ról  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zott sza bá lyo zá si pót díj 
értékeket.

Számlázás, a fizetési kötelezettségek teljesítésének
különös szabályai

9.  §

(1) A Be fo ga dó a KÁT át ve võ ré szé re ha von ta két
szám lát ál lít ki a KÁT át adá si me net ren dek és a terv-,
illetve tény ada tok össze ve té se alap ján a ke res ke del mi sza -
bály zat sze rint el vég zett pénz ügyi kor rek ció alap ján.

(2) A Be fo ga dó jo go sult az adott hó nap elsõ fe lé re vo -
nat ko zó fél ha vi szám lá ját a tel je sí tés hó nap ja 16. nap ján
vagy az azt kö ve tõ elsõ mun ka na pon a KÁT át ve võ ré szé re 
be nyúj ta ni. A Be fo ga dó jo go sult az adott hó nap má so dik
fe lé re vo nat ko zó fél ha vi szám lá ját a tel je sí tést kö ve tõ hó -
nap elsõ mun ka nap ján a KÁT át ve võ ré szé re be nyúj ta ni.

(3) A Be fo ga dó kö te les szám lá ját a KÁT át ve võ ré szé re
úgy be nyúj ta ni, hogy azt a kö te le zett a szám lá ban fel tün te -
tett ese dé kes ség idõ pont ját leg alább öt bank i nap pal meg -
elõ zõ en kéz hez ve hes se.

(4) A fi ze té si kö te le zett sé gek kel kap cso la tos szám lák ra
vo nat ko zó ki fo gá so kat a szám la kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
négy mun ka na pon be lül le het az át vi te li rend szer irá nyí tó -
val – az át vé tel re kö te le zett mér leg kör-fe le lõ sé nek egy ide -
jû tá jé koz ta tá sa mel lett – kö zöl ni. A szám lá ra vo nat ko zó
ki fo gás ese tén a nem vi ta tott ré szek ese dé kes sé ge nem vál -
to zik.

(5) A fi ze té si kö te le zett sé gek ké se del mes tel je sí té se
ese tén a KÁT át ve võ a ké se de lem be esés nap já tól a ki fi ze -
tés nap já ig ter je dõ idõ szak ra a jegy ban ki alap ka mat tal
meg egye zõ mér té kû ké se del mi ka ma tot kö te les meg -
fizetni.
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A KÁT átvevõ taggal rendelkezõ (illet ve KÁT átvevõnek
minõsülõ) mérlegkör-felelõsök feladatai a KÁT allokálás

folyamata során

10.  §

(1) A KÁT át ve võ tag gal ren del ke zõ mér leg kör-fe le lõs
a 3.  § (1) be kez dés sze rin ti ada tok össze gyûj té sé ért, azok -
nak a Be fo ga dó felé tör té nõ to váb bí tá sá ért, a ke res ke del mi 
me net ren dek be fo ga dá sá ért, ke ze lé sé ért, a KÁT át ve võ ré -
szé rõl át ven ni kö te le zett vil la mos ener gia át vé te lé ért, to -
váb bá a KÁT át ve võ ré szé re ki szám lá zott vil la mos ener -
gia-díj meg fi ze té sé ért a mér leg kö ré be tar to zó KÁT át ve -
võk kel egye tem le ge sen fe le l.

(2) A KÁT át ve võ kö te les a rá vo nat ko zó ada tok szol -
gál ta tá sa te kin te té ben a mér leg kör-fe le lõ sé vel együtt mû -
köd ni, to váb bá a mér leg kör-fe le lõ sét és a Be fo ga dót hat -
van nap pal meg elõ zõ en tá jé koz tat ni ar ról, ha mér leg kört
kí ván vál ta ni. Mér leg kör-vál tás ese tén kö te les a mér leg -
kör-vál tást meg elõ zõ en a Be fo ga dó val és a mér leg kör-fe -
le lõ sé vel a je len ren de let alap ján fel me rü lõ fi ze té si kö te le -
zett sé gei te kin te té ben el szá mol ni.

(3) A mér leg kör-fe le lõs ál tal az át vi te li rend szer irá nyí tó 
ré szé re a mér leg kör-szer zõ dés alap ján nyúj tott pénz ügyi
biz to sí té kot az át vi te li rend szer irá nyí tó mint Be fo ga dó jo -
go sult a je len ren de let sze rint a mér leg kör-fe le lõs és a mér -
leg kö ré be tar to zó KÁT át ve võ le járt fi ze té si kö te le zett sé -
ge ki elé gí té se cél já ból le hív ni.

Az átviteli rendszerirányító közzétételi kötelezettségei

11.  §

(1) Az át vi te li rend szer irá nyí tó kö te les meg ha tá roz ni és
hon lap ján közzétenni

a) min den har ma dik nap tá ri hó nap 10. mun ka nap já ig a
köz zé té telt kö ve tõ idõ szak ban al kal ma zan dó át adá si profil 
jellemzõit,

b) min den év szep tem ber 25. nap já ig köz zé té telt kö ve -
tõ év ben az át vé te li kö te le zett ség alá tar to zó ter me lõi en -
ge dé lye sek össze sí tett ha von ta várható termelését.

(2) Az (1) be kez dés a) pont sze rin ti ada tok hon la pon
tör té nõ el ér he tõ sé gét azok tel jes ér vé nyes sé gi ide je alatt
biztosítani kell.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Be fo ga dó – a 4.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ha tár idõk tõl el té rõ en – a 2008. ja nu ár so rán al kal ma zan dó
havi KÁT mér leg kö ri al lo ká lá si me net ren det, KÁT át adá si 

me net ren det, valamint a KÁT szét osz tá si arány té nye zõ ket
e ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap ján kül di meg a 4.  §
(2) be kez dés szerinti érintetteknek, és teszi közzé
honlapján.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
110/2007. (XII. 23.) GKM

rendelete

a nagy hatásfokú, hasznos hõenergiával kapcsoltan
termelt villamos energia és a hasznos hõ mennyisége

megállapításának számítási módjáról

A vil la mos ener gi á ról  szóló 2007. évi LXXXVI. tör -
vény 170.  § (2) be kez dés 6. pont já ban, to váb bá az ener gia -
fel hasz ná ló ter mé kek öko-ter ve zé si kö te le zett sé gé nek elõ -
írásáról, valamint for ga lom ba ho za ta lá nak és meg fe le lõ -
ség ér té ke lé sé nek ál ta lá nos fel té te le i rõl  szóló 217/2007.
(VIII. 15.) Korm. ren de let 10.  § (2) be kez dés a) 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.  § b) és g) 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:

A rendelet alkalmazási köre

1.  §

(1) A ren de let al kal ma zá si köre ki ter jed a kap csol tan
ter melt vil la mos ener gi á nak a vil la mos ener gi á ról  szóló
2007. évi LXXXVI. tör vény (a továb biak ban: VET) 9.  §-a
sze rin ti kö te le zõ át vé te li rend szer ben tör té nõ ér té ke sí té sé -
hez szük sé ges – a VET 12.  §-ában, to váb bá a meg úju ló
ener gia for rás ból vagy hul la dék ból nyert ener gi á val ter -
melt vil la mos ener gia, valamint a kap csol tan ter melt vil la -
mos ener gia kö te le zõ át vé telérõl és át vé te li árá ról  szóló
389/2007. (XII. 23.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
R.) meg ha tá ro zott – ere det iga zo lás ki adá sát meg ala po zó, a 
nagy ha tás fo kú, hasz nos hõ ener gi á val kap csol tan ter melt
vil la mos ener gia és a hasz nos hõ mennyi sé ge meg ál la pí tá -
sá nak szá mí tá si mód já ra.

(2) Az e ren de let sze rin ti szá mí tá si mó dot a kö vet ke zõ
vil la mos ener gia-ter me lé si el já rá sok ra kell alkalmazni:

a) gáz- és gõz tur bi ná val kom bi nált cik lu sú kör fo lya -
mat ban,
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b) el len nyo má sú gõz tur bi ná val,
c) kon den zá ci ós meg csa po lá sos (el vé te les) gõzturbi -

nával,
d) gáz tur bi ná val (hõ hasz no sí tás sal),
e) bel sõ égé sû mo tor ral,
f) mik ro tur bi ná val,
g) Stir ling-mo tor ral,
h) üzem anyag cel lá val,
i) gõz gép pel,
j) or ga ni kus „Ran ki ne” kör fo lya mat ban, vagy
k) bár mely egyéb tech no ló gi á val vagy ezek kombiná -

ciójával tör té nõ hasz nos hõ ener gi á val kap csolt vil la mos -
ener gia-ter me lés re.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) faj la gos kap csolt vil la mos ener gia-ter me lé si mu ta tó

(¶): a kap csolt ener gia ter me lés bõl szár ma zó vil la mos és
hasz nos hõ ener gia ará nya,

b) kap csolt ener gia ter me lõ erõ mû egy ség: olyan erõ -
mû egy ség, amely kap csolt ener gia ter me lés meg -
valósítására ké pes,

c) kap csolt ener gia ter me lés bõl szár ma zó ener gia: a
kap csolt ener gia ter me lés sel elõ ál lí tott vil la mos-, moz gás i
és hasz nos hõ ener gia össze ge,

d) kap csolt ener gia ter me lés bõl szár ma zó vil la mos
ener gia: hasz nos hõ ener gi á val kap csol tan ter melt vil la -
mos ener gia,

e) kis kap csolt ener gia ter me lõ be ren de zés: olyan kap -
csolt ener gia ter me lõ be ren de zés, amely nek név le ges vil la -
mos tel je sít mé nye ki sebb 1 MWe,-nél,

f) mik ro kap csolt ener gia ter me lõ be ren de zés: olyan
kap csolt ener gia ter me lõ be ren de zés, amely nek leg na -
gyobb vil la mos tel je sít mé nye ki sebb 50 kWe-nál,

g) nagy ha tás fo kú kap csolt ener gia ter me lés: a je len
ren de let ben fog lalt fel té te le ket ki elé gí tõ kap csolt ener gia -
ter me lés,

h) össz ha tás fok (mennyi sé gi ha tás fok): a meg ter melt
vil la mos-, moz gás i és ki adott hasz nos hõ ener gia éves
mennyi sé ge oszt va a kap csolt ener gia ter me lé si fo lya mat ba 
be vitt összes ener gi á val (a tü ze lõ anyag alsó fû tõ ér té ké vel
szá mol va),

i) re fe ren cia-ha tás fok: a kü lön-kü lön tör té nõ hõ- és
vil la mos ener gia-ter me lés ha tás fo ka.

(2) Az (1) be kez dés ben meg nem ha tá ro zott fo gal ma kat
a VET, a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -
vény, a meg úju ló ener gia for rás ból vagy hul la dék ból nyert
ener gi á val ter melt vil la mos ener gia, valamint a kap csol tan
ter melt vil la mos ener gia kö te le zõ át vé te lé rõl  szóló jog sza -
bály ren del ke zé sei sze rint kell ér tel mez ni.

Általános rendelkezések

3.  §

(1) Az R. 8.  §-a sze rin ti ere det iga zo lás szem pont já ból
figye lembe ve he tõ, nagy ha tás fo kú, hasz nos hõ ener gi á val
kap csol tan ter melt vil la mos ener gia mennyi sé gét az 1. szá -
mú mel lék let sze rint kell meg ha tá roz ni.

(2) Csak olyan vil la mos ener gia-mennyi ség re ad ha tó ki
az R. 8.  §-a sze rin ti ere det iga zo lás, amely meg fe lel a
2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ener gia-meg ta ka rí tá -
si kö ve tel mé nyek nek.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti szá mí tá sok el vég zé se
so rán a VET 5.  §-ának meg fele lõen az át vi te li rend szer irá -
nyí tó ál tal a rend szer szin tû szol gál ta tá sok biz to sí tá sá hoz
igé nyelt vil la mos ener gia-ter me lést a Ma gyar Ener gia Hi -
va tal fi gyel men kí vül hagy ja.

Záró rendelkezések

4.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A gáz ne mû vagy fo lyé kony tü ze lõ anyag gal üze me lõ 
me leg víz ka zá nok ha tás fok-kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le -
lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról  szóló 20/1998. (IV. 17.) IKIM ren -
de let 1.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ f) ponttal egészül ki:

[Nem ter jed ki a ren de let al kal ma zá si köre:]
„f) a kü lön jog sza bály sze rin ti kap csolt ener gia ter me lõ

erõ mû egy ség rek re.”
(3) 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti a 4.  § (2) be kez dés.

E be kez dés 2008. ja nu ár 3-án ha tá lyát veszti.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

5.  §

(1) Ez a ren de let a hasz nos hõ igé nyen ala pu ló kap csolt
ener gia ter me lés bel sõ pi a con  való tá mo ga tá sá ról és a
92/42/EGK irány elv mó do sí tá sá ról  szóló, 2004. feb ru ár
11-i 2004/8/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek
 való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a ren de let a 2004/8/EK euró pai par la men ti és ta -
ná csi irány elv al kal ma zá sá ban a kü lön hõ- és vil la mos -
ener gia ter me lés re vo nat ko zó egy sé ges ha tás fok-re fe ren -
cia ér té kek meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2007. de cem ber 21-i
2007/74/EK bi zott sá gi ha tá ro zat vég re haj tá sá hoz
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez 

 
1. A kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia éves mennyiségének a 
meghatározása 
 

a) Ha az összhatásfok (η)értéke 
 

• ellennyomású gőzturbina, 
• gázturbina (hőhasznosítással), 
• belső égésű motor, 
• mikroturbina, 
• stirling-motor, 
• tüzelőanyag-cella esetében 

legalább 75%, 
 

• kombinált ciklusú gáz- és gőzturbina, 
• kondenzációs megcsapolásos/elvételes gőzturbina esetében 

legalább 80%, akkor 
 
 
Ekog = E 

 
ahol: 
Ekog a kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia éves mennyisége, 

MWh, 
E generátorok kapcsán mért teljes éves megtermelt villamos energia 

mennyisége, MWh. 
 

b) Ha az összhatásfok tényleges értéke nem éri el az a) pontban meghatározott 
értékeket, akkor a kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia éves 
mennyiségét a következők szerint kell meghatározni, feltéve hogy a berendezés 
névleges üzemállapotban teljesíti az a) pontban közölt összhatásfok-értékeket: 

 
 

Ekog = Hkog. σ 
 
Feltéve, hogy  Ekog kisebb mint E 
 
ahol: 
Hkog a kapcsolt energiatermelésből származó hasznos hőenergia mennyisége (itt 

nem vehető figyelembe például a külön kazánokban termelt hőmennyiség 
vagy a gőzturbina előtt történő frissgőz-elvétel hőmennyisége), MWh, 

σ  fajlagos kapcsolt villamosenergia-termelési mutató. 
 

A kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia mennyiségének 
meghatározásához a tényleges fajlagos villamosenergia-termelési mutatót kell 



 
 
 
 
2007/183. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14599 

alkalmazni. Ha a tényleges fajlagos villamosenergia-termelési mutató értéke nem ismert, 
úgy annak értékét a c) pontban foglaltak szerint kell meghatározni.  
Ha a kapcsolt energiatermelő berendezés névleges üzemállapotban sem képes teljesíteni 
az a) pontban meghatározott összhatásfok értékeket, a megtermelt villamos energia 
részben sem tekinthető nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó villamos 
energiának. 
 

 
c) A fajlagos villamosenergia-termelési mutató  (σ) értékének meghatározása 

 
A fajlagos villamosenergia-termelési mutató: 

 
 

o

o

H
E

=σ  

 
 

ahol: 
Eo a kapcsolt energiatermelő erőműegység éves villamosenergia-termelése, 

MWh, 
Ho a kapcsolt energiatermelő erőműegység éves hőtermelése, MWh. 
 
 
Ha az 1. § (2) bekezdés a-e) pontjában rögzített kapcsolt energiatermelő egységek 
esetében a tényleges villamosenergia/hő arány nem ismert, akkor az alábbi táblázatban 
szereplő villamosenergia/hő értékekkel kell számolni, azonban a számított kapcsolt 
energiatermelésből származó villamos energia mennyisége nem lehet több, mint az 
egység tényleges villamosenergia-termelése. 
 

A termelőegység típusa 
A fajlagos villamosenergia-

termelési mutató alapértéke, 
σ 

Kombinált ciklusú gáz- és gőzturbina  0,95 

Ellennyomású gőzturbina 0,45 

Kondenzációs megcsapolásos/elvételes 
gőzturbina 0,45 

Gázturbina (hőhasznosítással) 0,55 

Belső égésű motor 0,75 

 
d) Ha a kapcsolt energiatermeléshez felhasznált tüzelőanyag energiatartalmának egy 

részét vegyi anyagok formájában visszanyerik, és azokat az energiatermeléshez újra 
felhasználják, ezen anyagokat a felhasznált tüzelőanyag mennyiségéből az a-c) pont 
szerinti számítások elvégzése előtt le kell vonni.  
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2. számú melléklet a 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez 

 
A nagy hatásfokú kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés energia-megtakarítási 

feltétele 
 
A megtermelt villamos energia akkor tekinthető nagy hatásfokú kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelő erőműegységből származónak, ha 

a) a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő erőműegységgel elért elsődleges 
energiaforrás-megtakarítás (PEM) 10%, vagy annál nagyobb, 

b) kis és mikro kapcsolt energiatermelő erűműegység esetén nagyobb, mint nulla. 
 

A kapcsolt energiatermelésből származó elsődleges energiaforrás-megtakarítás 
számítása (PEM): 
 

%    100

RefRef

11PEM

E
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H

Hkog

η
η

η
η ×



















+
−=  
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Hkog

Hkogη =  
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Ekog

Ekogη =  

 
 
ahol: 
PEM a elsődleges energiaforrás-megtakarítás, %, 
PE felhasznált primer energia (kapcsolt energiatermelésből származó hasznos 

hő és villamos energia előállítására felhasznált tüzelőanyag mennyisége), 
MWh, 

ηHkog a kapcsolt energiatermelés hőtermelési hatásfoka, %, 
Ref ηH a külön hőtermelés hatásfokának a 4. számú melléklet szerint meghatározott 

referenciaértéke, %, 
ηEkog a kapcsolt energiatermelésből származó villamosenergia-termelési 

hatásfoka, %, 
RefηE a külön villamosenergia-termelés hatásfokának a 3. számú melléklet szerint 

referenciaértéke, %, 
Hkog a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó hasznos hőenergia 

mennyisége (itt nem vehető figyelembe például a külön kazánokban termelt 
hőmennyiség vagy a gőzturbina előtt történő frissgőzelvétel 
hőmennyisége), MWh, 

Ekog a kapcsolt energiatermelésből származó nagy hatásfokú villamos energia 
éves mennyisége, MWh. 
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3. számú melléklet a 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez 
 

A külön történő villamosenergia-termelés energiaigényének meghatározásához alkalmazandó 
hatásfok-referenciaértékek 

 
a) A hatásfok-referenciaértékek 
A külön történő villamosenergia-termelés energiaigényének meghatározásához a következő 
hatásfok-referenciaértékeket kell alkalmazni (15 ºC környezeti hőmérséklet, 1,013 bar 
nyomás, 60 % relatív páratartalom mellett): 
 

 Az építés éve 
1996  
és azt 

megelőző 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006-

2011 

 A tüzelőanyag típusa 

 Kőszén/koksz 39,7 % 40,5 % 41,2 % 41,8 % 42,3 % 42,7 % 43,1 % 43,5 % 43,8 % 44,0 % 44,2 % 

 Lignit/lignit brikett 37,3 % 38,1 % 38,8 % 39,4 % 39,9 % 40,3 % 40,7 % 41,1 % 41,4 % 41,6 % 41,8 % 

 Tőzeg/tőzeg brikett 36,5 % 36,9 % 37,2 % 37,5 % 37,8 % 38,1 % 38,4 % 38,6 % 38,8 % 38,9 % 39,0 % 

SZILÁRD Fa tüzelőanyagok 25,0 % 26,3 % 27,5 % 28,5 % 29,6 % 30,4 % 31,1 % 31,7 % 32,2 % 32,6 % 33,0 % 

 Mezőgazdasági 
biomassza 

20,0 % 21,0 % 21,6 % 22,1 % 22,6 % 23,1 % 23,5 % 24,0 % 24,4 % 24,7 % 25,0 % 

 Biológiai lebontású 
háztartási hulladék 

20,0 % 21,0 % 21,6 % 22,1 % 22,6 % 23,1 % 23,5 % 24,0 % 24,4 % 24,7 % 25,0 % 

 Nem megújuló 
(háztartási és ipari) 
hulladék 

20,0 % 21,0 % 21,6 % 22,1 % 22,6 % 23,1 % 23,5 % 24,0 % 24,4 % 24,7 % 25,0 % 

 Olajpala 38,9 % 38,9 % 38,9 % 28,9 % 38,9 % 38,9 % 38,9 % 38,9 % 38,9 % 38,9 % 39,0 % 

 Olaj (gázolaj + 
maradék olaj), LPG 

39,7 % 40,5 % 41,2 % 41,8 % 42,3 % 42,7 % 43,1 % 43,5 % 43,8 % 44,0 % 44,2 % 

 Bio tüzelőanyagok 39,7 % 40,5 % 41,2 % 41,8 % 42,3 % 42,7 % 43,1 % 43,5 % 43,8 % 44,0 % 44,2 % 

FOLYÉKONY Biológiai lebontású 
hulladék 

20,0 % 21,0 % 21,6 % 22,1 % 22,6 % 23,1 % 23,5 % 24,0 % 24,4 % 24,7 % 25,0 % 

 Nem megújuló 
hulladék 

20,0 % 21,0 % 21,6 % 22,1 % 22,6 % 23,1 % 23,5 % 24,0 % 24,4 % 24,7 % 25,0 % 

 Földgáz 50,0 % 50,4 % 50,8 % 51,1 % 51,4 % 51,7 % 51,9 % 52,1 % 52,3 % 52,4 % 52,5 % 

 Finomítói 
gáz/hidrogén 

39,7 % 40,5 % 41,2 % 41,8 % 42,3 % 42,7 % 43,1 % 43,5 % 43,8 % 44,0 % 44,2 % 

GÁZNEMŰ Biogáz 36,7 % 37,5 % 38,3 % 39,0 % 39,6 % 40,1 % 40,6 % 41,0 % 41,4 % 41,7 % 42,0 % 

 Kamragáz, 
kohógáz, egyéb 
hulladék gázok, 
hasznosított 
hulladék hő 

35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 

 
A berendezésbe a tüzelőanyaggal bevitt energiát a tüzelőanyag fűtőértékével kell számítani. 
A berendezés építési éve az a naptári év, amelyben a berendezés megkezdte villamosenergia-
termelését. Ha egy meglévő kapcsoltenergia-termelő berendezést felújítanak, és a felújítás 
beruházási költsége meghaladja egy új, hasonló berendezés beruházási költségeinek 50%-át, 
az építés évének azt a naptári évet kell tekinteni, amelyben a felújított berendezés megkezdte 
a villamosenergia-termelést. 
A hatásfok-referenciaértékek a kapcsoltenergia-termelő egység építési évétől számított tíz 
éven át érvényesek. A kapcsoltenergia-termelő egység építési évét követő tizenegyedik évtől 
kezdődően a 10 éves kapcsoltenergia-termelő egységre alkalmazandó egységes hatásfok-
referenciaértékeket kell alkalmazni. Ezek a hatásfok-referenciaértékek egy évig érvényesek. 
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Ha egy kapcsoltenergia-termelő berendezés tüzelőanyag-keverékkel üzemel, a külön 
termelésre vonatkozó hatásfok-referenciaértékeket a különböző tüzelőanyagok energia-
bevitelének arányában kell alkalmazni. 
 
 
b) Az átlagos középhőmérséklet normál állapottól való eltérése miatt alkalmazandó 
korrekciós tényező 
 
Tekintettel arra, hogy Magyarországon az éves átlagos középhőmérséklet +10 ºC, ami 5 ºC 
értékkel eltér a normál állapot szerinti 15 ºC értéktől, ezért a külön történő villamosenergia-
termelés energiaigényének meghatározásánál a hatásfok-referenciaértékeket, az 
üzemanyagcellával megvalósított kapcsolt hő- és villamosenergia-termelési technológia 
kivételével, 0,5% értékkel növelni kell. 
 
 
c) Az elkerült hálózati veszteségek figyelembevételéhez alkalmazandó korrekciós tényezők 
 
A hálózati veszteségek elkerülésének figyelembevétele érdekében az alábbi korrekciós 
tényezőket kell alkalmazni (a megfelelő értékkel a hatásfok-referenciaértéket szorozni kell): 
 

Feszültség szint A hálózatra termelt villamos 
energia 

A helyszínen elfogyasztott 
villamos energia 

> 200 kV 1 0,985 

100-200 kV 0,985 0,965 

50-100 kV 0,965 0,945 

0,4-50 kV 0,945 0,925 

< 0,4 kV 0,925 0,860 

 
Faalapú tüzelőanyagokból, biogázból termelt villamosenergia-mennyiségre – hálózati 
veszteség elkerülése okán – korrekciós tényező nem vehető figyelembe. 
Ha valamely berendezés energia-megtakarításának számításánál az elkerült hálózati 
veszteséget figyelembe vevő korrekciós tényezőt is alkalmazzák, ezt csak az éghajlati 
korrekciós tényező alkalmazását követően lehet alkalmazni. 
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4. számú melléklet a 110/2007. (XII. 23.) GKM rendelethez 
 
A külön történő hőenergia-termelés energiaigényének meghatározásához alkalmazandó 

hatásfok-referenciaértékek 
 
A külön történő hőenergia-termelés energiaigényének meghatározásához a következő 
hatásfok-referenciaértékeket kell alkalmazni (15 ºC környezeti hőmérséklet, 1,013 bar 
nyomás, 60 % relatív páratartalom mellett): 
 
 

 A tüzelőanyag típusa Gőz/forró víz Füstgázok 
közvetlen 
felhasználása 
esetén* 

 Kőszén/koksz 88 % 80 % 
 Lignit/lignit brikett 86 % 78 % 
 Tőzeg/tőzeg brikett 86 %  78 % 
 Fa tüzelőanyagok 86 % 78 % 
 Mezőgazdasági biomassza 80 % 72 % 

SZILÁRD Biológiai lebontású (háztartási) 
hulladék 

80 % 72 % 

 Nem megújuló (háztartási és 
ipari) hulladék 

80 % 72 % 

 Olajpala 86 % 78 % 
 Olaj (gázolaj + maradék 

tüzelőolaj), LPG 
89 % 81 % 

 Bio tüzelőanyagok  89 % 81 5 
FOLYÉKONY Biológiai lebontású hulladék 80 % 72 % 

 Nem megújuló hulladék  80 % 72 % 
 Földgáz 90 % 82 % 

GÁZNEMŰ Finomító gáz/hidrogén 89 % 81 % 
 Biogáz 70 % 62 % 
 Kamragáz, kohógáz, egyéb 

hulladék gázok  
80 % 72 % 

 
 
* A közölt hatásfok-referenciaértékeket abban az esetben kell alkalmazni, ha a füstgázhőmérséklet 
250 ºC vagy annál magasabb. 
 
 
 



A honvédelmi miniszter
42/2007. (XII. 23.) HM

rendelete

a külföldi szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos
személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes

kérdéseirõl  szóló
26/2002. (IV. 12.) HM rendelet módosításáról

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 i) 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, 97.  § (1) be kez dés f) és
o) 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 kül föl di szol gá lat ba ve zé nyel tek kel kap cso la tos sze -
mély ügyi fel ada tok ról és jog ál lá suk egyes kér dé se i rõl
 szóló 26/2002. (IV. 12.) HM ren de let (a továb biak ban:
Rend.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § (1) A ren de let ha tá lya a Hon vé del mi Miniszté -
riumra (a továb biak ban: HM), a Ma gyar Hon véd ség re
(a továb biak ban: Hon véd ség), a hon vé del mi mi nisz ter alá -
ren delt sé gé be, köz vet len és fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar -
tozó szer ve ze tek re, az Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont ra,
valamint ezen szer ve ze tek sze mé lyi ál lo má nyá ra ter jed ki.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban

a) mû ve let irá nyí tó pa rancs nok ság: a Hon véd ség szer -
ve ze ti egy sé ge, me lyet a mû ve le ti tí pus hoz iga zo dó an, a
mû ve let irá nyí tá si, ko or di ná lá si, el len õr zé si és fel ügye le ti
fel ada tok el lá tá sá ra a hon vé del mi mi nisz ter je löl ki;

b) szak mai szerv: a nem zet kö zi igény tel je sí té sé re
szak kép zett ség alap ján al kal mas ál lo mánnyal ren del ke zõ,
a HM vagy a Hon véd ség szer ve ze ti rend sze ré be tar to zó
szer ve zet; több fé le szak kép zett sé gû ek bõl össze ál lí tan dó
kon tin gens re irá nyuló igény ese tén a fõ fel adat sze rin ti
szer ve zet;

c) ve ze tõ szak mai szerv: a szak mai szer vek ve ze tõ i nek
kö zös elöl já ró pa rancs no ka ál tal ve ze tett szer ve zet, véd -
erõ-, ka to nai és lég ügyi at ta sé hi va tal ál lo má nya ese té ben a 
Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal (a továb biak ban: KFH), sa ját
 állománya te kin te té ben a Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal
(a továb biak ban együtt: ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá -
la tok). Fel ada ta it a kül föl di pénz ügyi be osz tá sok ese té ben
a HM köz pon ti pénz ügyi szer ve, a nem ze ti tá mo ga tó be -
osz tá sok ese té ben a HM fel sõ szin tû ren dez vé nye i nek le -
bo nyo lí tá sá ért és a HM fel sõ szin tû nem ze ti tá mo ga tá sá ért
fe le lõs szer ve ze te vég zi;

d) nem ze ti tá mo ga tó szerv: a HM fel sõ szin tû ren dez vé -
nye i nek le bo nyo lí tá sá ért és a HM fel sõ szin tû nem ze ti tá -
mo ga tá sá ért fe le lõs szer ve ze té nek pénz ügyi-lo gisz ti kai el -
lá tá si fel ada tok ra kül föld re ve zé nyelt szer ve ze ti egy sé ge;

e) tar tós kül föl di szol gá lat: az a kül föl di szol gá lat vagy
ta nul mány, mely nek ter ve zett idõ tar ta ma – meg sza kí tás
nél kül – a há rom hó na pot meg ha lad ja;

f) nem zet kö zi igény: nem zet kö zi szer ve ze tek tõl, más
ál la mok tól ér ke zõ vagy meg le võ nem zet kö zi kö te le zett -
ség bõl ere dõ, az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve ze -
tek ál lo má nyá nak köz re mû kö dé sé re irá nyuló fel ké ré sek.”

2.  §

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

„(1) A HM mkap cso lat tar tó szer ve és a HM ka to na dip -
lo má ci ai te vé keny sé gért fe le lõs szer ve fo lya ma to san fo -
gad ja, a Kül ügy mi nisz té ri um ille té kes szer vé vel a szük sé -
ges mér ték ben egyez te ti, gyûj ti, fel mé ri és nyil ván tart ja a
nem zet kö zi igé nye ket. Azo kat a szük sé ges szak mai vé le -
mé nyez te tés után, dön tés ér de ké ben, ja vas lat tal to váb bít -
ják a HM vé de lem po li ti kai szakállamtitká rához (a továb -
biak ban: HM VPSZÁT), aki a Hjt. 2.  § (32) be kez dés
a)–d), i) és j) pon tok sze rin ti szol gá lat tel je sí tés ese té ben
kö te les a HM Hon véd Ve zér kar fõ nö ké nek (a továb biak -
ban: HM HVKF) vé le mé nyét és ja vas la tát be sze rez ni. A
to váb bí tást az igény ben meg je lölt ha tár idõ re fi gye lem mel, 
a so ron kí vü li sé get kü lön in do kol va vég zik. Az igény el fo -
ga dá sá ról a hon vé del mi mi nisz ter dönt.”

3.  §

(1) A Rend. 3.  § (3) be kez dés c) és d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pá lyá za to kat el bí rá ló bi zott ság el nö ke:]
„c) a Hjt. 2.  § (32) be kez dés b) pont ja sze rin ti kül föl di

szol gá lat – a nem ze ti tá mo ga tó szerv és a ka to nai nem zet -
biz ton sá gi szol gá la tok ál lo má nya ki vé te lé vel – és a
h) pont ja sze rin ti ta nul má nyok, ok ta tás és tu do má nyos te -
vé keny ség ese té ben a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi
szer vé nek ve ze tõ je;

d) a nem ze ti tá mo ga tá sért fe le lõs szer ve ze ti elem be -
osz tá sai ese té ben a HM fel sõ szin tû nem ze ti tá mo ga tá sá ért
fe le lõs szer ve ze té nek ve ze tõ je.”

(2) A Rend. 3.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
 rendelkezés lép:

„(4) A bi zott ság tag jai a Hon véd ség köz pon ti sze mély -
ügyi szer vé nek, a HM mul ti la te rá lis kap cso lat tar tó szer vé -
nek, a HM pénz ügyi szer vé nek és a be töl ten dõ be osz tás te -
kin te té ben ha tás kör rel ren del ke zõ ve ze tõ szak mai szerv -
nek a kép vi se lõ je.”

4.  §

A Rend. 4.  § (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(2) A spe ci á lis szak mai kö ve tel mé nyek re te kin tet tel, a
Hjt. 2.  § (32) be kez dés f) pont ja sze rin ti kül föl di szol gá la ti
be osz tás ra ter ve zett ál lo mány a HM VPSZÁT és a KFH
fõ igaz ga tó ja kö zöt ti egyez te tést köve tõen ke rül ki vá lasz -
tás ra. A véd erõ-, ka to nai és lég ügyi at ta sét a HM VPSZÁT
és a KFH fõ igaz ga tó ja kö zös elõ ter jesz tése alap ján, a HM
HVKF arra vo nat ko zó egyet ér té sé vel, a hon vé del mi mi -
nisz ter ne ve zi ki. A véd erõ-, ka to nai és lég ügyi at ta sé he -
lyet te sek, valamint tit kár-gya kor no kok ki vá lasz tá sa és ki -
ne ve zé se a KFH fõ igaz ga tó já nak ha tás kö ré be tar to zik. A
biz ton ság vé del mi fõt isz tek ki vá lasz tá sát a HM VPSZÁT
és a ha tás kör rel ren del ke zõ ka to nai nem zet biz ton sá gi szol -
gá lat ve ze tõ jé nek kö zös elõ ter jesz tése alap ján a hon vé del -
mi mi nisz ter hagy ja jóvá.

(3) Az Euró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si Szer ve -
zet, a fegy ver zet el len õr zés fel ügye le tét és vég re haj tá sát tá -
mo ga tó re gi o ná lis köz pont (RACVIAC) és egyéb fegy ver -
zet el len õr zé si kép vi se le tek re ter ve zett ál lo mány ki vá lasz -
tá sát – a HM mul ti la te rá lis kap cso lat tar tó szer ve ve ze tõ jé -
vel tör té nõ egyez te tést köve tõen – a HM VPSZÁT elõ ter -
jesz tése alap ján és egyet ér té se ese tén a hon vé del mi mi -
nisz ter hagy ja jóvá.”

5.  §

(1) A Rend. 5.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Az érin tett sze méllyel – a kül föl di szol gá lat tí pu sá -
tól füg gõ en – a mû ve let irá nyí tó pa rancs nok ság, a ha tás -
kör rel ren del ke zõ ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá lat, a
Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve, a HM felsõ -
szintû nem ze ti tá mo ga tá sá ért fe le lõs szer ve ze te kép vi se lõ -
je – nem ze ti tá mo ga tó be osz tás ese tén a HM kép vi se lõ je –
ál tal ve ze tett bi zott ság sze mé lyi be szél ge tést foly tat.”

(2) A Rend. 5.  § (4) be kez dés fel ve ze tõ szö veg e he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A Hjt. 2.  § (32) be kez dés b) pont ja alap ján kül föl di
szol gá la tot el lá tó ál lo mány kül föl di szol gá la ti be osz tá sá -
nak meg ter ve zé se a pá lyá za tok ered mé nye és a szak mai
szer vek ja vas la ta alap ján tör té nik. En nek so rán a Hon véd -
ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve”

(3) A Rend. 5.  § (4) be kez dés f) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„f) a tárgy évet meg elõ zõ év de cem ber 31-ig el ké szí ti és
a HM VPSZÁT út ján – a HM HVKF egyet ér té sé vel – a
hon vé del mi mi nisz ter nek jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a vál tá -
si terv ok mányt, annak jó vá ha gyá sa után in téz ke dik a 6.  §
sze rin ti sze mély ügyi el já rás le foly ta tá sá ra.”

(4) A Rend. 5.  § (5)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A Hjt. 2.  § (32) be kez dés f) pont ja sze rin ti ál lo mány 
ré szé re a fel ké szí tõ tan fo lya mot a HM ka to na dip lo má ci ai
te vé keny sé gért fe le lõs szer vé vel együtt mû köd ve a ka to nai 
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok szer ve zik és ve ze tik, to váb -

bá vég zik a kül föl di szol gá lat tel je sí tés re ter ve zett sze mé -
lyek biz ton sá gi fel ké szí té sét.

(6) A fegy ver zet el len õr zés sel, a bi za lom- és biz ton ság -
erõ sí tõ nem zet kö zi meg ál la po dá sok kal kap cso la tos fel ké -
szí tést a Hon véd ség szak te rü let sze rint ille té kes szer ve ze te 
szer ve zi és ve ze ti.

(7) A kül föl di nem ze ti tá mo ga tó be osz tá sok ra tör té nõ
fel ké szí tést a HM fel sõ szin tû nem ze ti tá mo ga tá sá ért fe le -
lõs szer ve ze te – a HM ha tás kör rel ren del ke zõ pénz ügyi
szer ve i vel együtt mû köd ve – vég zi.”

6.  §

(1) A Rend. 6.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve és a
Hjt. 2.  § (32) be kez dés f) pont ja sze rin ti ve zény lés ese tén a
ha tás kör rel ren del ke zõ ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá lat 
in téz ke dik a Hjt. 52.  § (4) be kez dés sze rin ti ve zény lé si
 határozat el ké szí té sé re.”

(2) A Rend. 6.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A sze mé lyi be szél ge tést meg elõ zõ en a Hjt. 2.  §
(32) be kez dés b), c), e) és g) pont ja sze rin ti kül föl di szol -
gá la tok ba ve zény lés re ke rü lõk nek az ezen kül szol gá la ti
 típusoknak meg fe le lõ mû ve let irá nyí tó pa rancs nok ság
 parancsnoka, illetve a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi
szer vé nek ve ze tõ je át ad ja a ha tás kör rel ren del ke zõ szer -
vek ál tal össze ál lí tott rész le tes, a (4) be kez dés sze rin ti ada -
to kat tar tal ma zó tá jé koz ta tót, és fel hív ja annak a 3. szá mú
mel lék let sze rin ti írá sos nyi lat ko zat ban tör té nõ tu do má sul
vé te lé re. A nyi lat ko zat alá írá sá nak hi á nyá ban a ve zény lés -
re nem ke rül het sor.”

7.  §

A Rend. 7.  § (1) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

[A ve zény lé si hely állományille té kes pa rancs no ka a kül -
föl di szol gá lat ba való tény le ges ki kül dés nap já tól]

„d) a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál lo mány -
táb lá já ban kül föl di szol gá lat el lá tá sá ra rend sze re sí tett be -
osz tást be töl tõ sze mé lyi ál lo mány ese té ben ha tás kör rel
ren del ke zõ fõ igaz ga tó.”

8.  §

A Rend. 9.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A Hjt. 2.  § (32) be kez dés b) pont ja sze rin ti kül föl di
szol gá lat 4 évig, az f) pont sze rin ti a nem zet kö zi ka to na -
dip lo má ci ai gya kor lat nak meg fe le lõ ide ig tart. A kül föl di
szol gá la tot el lá tó ál lo mány vál tá sát a Hjt. 2.  § (32) be kez -

2007/183. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14605



dés h) pont ja sze rin ti ál lo mány ese té ben éven te egy al ka -
lom mal, ál ta lá ban jú li us hó nap ban kell vég re haj ta ni.
Ezek tõl el té rést a szol gá lat ér de ké ben a hon vé del mi mi -
nisz ter en ge dé lyez het.”

9.  §

(1) A Rend. 10.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A pénz ügyi (de vi za) el lá tást és más pénz be li já ran -
dó sá gok biz to sí tá sát a HM köz pon ti pénz ügyi szer vé nek a
kül föl di szol gá lat tel je sí tés he lyé nek te kin te té ben ille té kes
igaz ga tó sá ga, illetve a nem fegy ve res – kü lö nö sen a Hjt.
2.  § (32) be kez dés b), g) és h) pont ja sze rin ti – kül föl di
szol gá lat ese tén a HM fel sõ szin tû nem ze ti tá mo ga tá sá ért
fe le lõs szer ve zet te rü le ti leg ille té kes nem ze ti tá mo ga tá sért 
fe le lõs szer ve ze ti ele me, a 7.  § (1) be kez dé se sze rin ti pa -
rancs nok, illetve a szol gá lat tel je sí tõ kon tin gens vagy szer -
ve zet pa rancs no ka ál tal biz to sí tott ada tok és nyil ván tar tás
se gít sé gé vel vég zi.”

(2) A Rend. 10.  § (2) be kez dés má so dik mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A lo gisz ti kai el lá tás sal kap cso la tos fel ada to kat a nem
fegy ve res – kü lö nö sen a Hjt. 2.  § (32) be kez dés b), g) és
h) pont ja sze rin ti – kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ ál lo mány
ese té ben a HM fel sõ szin tû nem ze ti tá mo ga tá sá ért fe le lõs
szer ve zet te rü le ti leg ille té kes nem ze ti tá mo ga tá sért fe le lõs 
szer ve ze ti ele me vég zi.”

10.  §

A Rend. 10/A.  § c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[A Hjt. 2.  § (32) be kez dé sé nek b) és f) pont ja alap ján
tar tós kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ ré szé re az évi alap- és
pót sza bad sá gát a kö vet ke zõ fel té te lek sze rint kell biz to sí -
ta ni:]

„c) A kül föl di szol gá lat be fe je zé sé nek évé ben az idõ -
ará nyo san járó sza bad sá got le he tõ leg a kül föl di ál lo más -
he lyen, el té rõ szol gá la ti ér dek vagy az ál lo mány tag já nak
mél tá nyol ha tó ké rel me ese tén a ha za ér ke zést köve tõen
kell ki ad ni.”

11.  §

A Rend. 15.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve
– a 6.  §-ban és a (2) be kez dés ben fog lal tak ra figyelem -
mel – a kül föl di szol gá lat be fe je zé sét köve tõen hi va tal ból
in téz ke dik a ha zai be osz tás ba he lye zés re.”

12.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en meg kez dett
kül szol gá lat – a kül föl di szol gá lat ba ve zé nyel tek be le -
egye zé sé vel – to váb bi egy év vel meg hosszab bít ha tó.

(3) A Rend. 3. szá mú mel lék le té ben a „MÛVELET -
IRÁNYÍTÓ PARANCSNOKSÁG” szö veg rész he lyé be
a „MÛVELETI KÖZPONT” szö veg lép.

(4) A ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti az 1–11. §, 12. § (3) be kez dés. Ez a be kez dés
a  rendelet ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát
vesz ti.

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

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
58/2007. (XII. 23.) IRM

rendelete

a büntetõ ügyekben közvetítõi tevékenységet végzõ
ügyvéd képesítési követelményeirõl, díjazásáról

és iratkezelésérõl

A bün te tõ ügyek ben al kal maz ha tó köz ve tí tõi te vé keny -
ség rõl  szóló 2006. évi CXXIII. tör vény 24.  § (4) be kez dé -
sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az igaz ság ügyi és ren -
dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § h) 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 bün te tõ ügyek ben al kal maz ha tó köz ve tí tõi te vé keny -
ség rõl  szóló 2006. évi CXXXIII. tör vény sze rin ti köz ve tí -
tõi te vé keny sé get az az ügy véd lát hat el, aki

a) to vább kép zé si, illetve szak vizs ga rend szer ben akk -
re di tált, vagy nem zet kö zi me di á ci ós szer ve zet leg alább
két szer 30 órás, te ma ti ká já ban egy más ra épü lõ, me di á ci ós
tár gyú el mé le ti és gya kor la ti kép zé sé ben vett részt, vagy

b) ma gyar vagy kül föl di egye te mi, fõ is ko lai kép zés ben
köz ve tí tõ (me di á tor) ké pe sí tést szer zett.

2.  §

(1) A bün te tõ ügyek ben köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ 
ügy vé det a köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá sá ért köz ve tí tõi el -
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já rá son ként a ki ren delt vé dõi óra díj ki lenc sze re sé nek meg -
fe le lõ össze gû el já rá si díj il le ti meg.

(2) Ha a köz ve tí tõi meg be szé lést a fe lek ér dek kö ré ben
fel me rült ok ból nem le he tett meg tar ta ni, az ügy vé det az el -
já rá si díj har minc szá za lé ká nak meg fe le lõ összeg il le ti
meg.

(3) Az el já rá si díj (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott össze -
ge, ille tõ leg (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott rész össze ge
az ügy vé di te vé keny ség el len ér té két ter he lõ ál ta lá nos for -
gal mi adó össze gét nem tar tal maz za, azt az e ren de let ben
meg ha tá ro zott össze ge ken mint adó ala pon fe lül kell fel -
szá mí ta ni. A köz ve tí tõ ként el já ró ügy véd nek a szer zõ dés
meg kö té se kor nyi lat koz nia kell az Igaz ság ügyi Hi va tal
felé ar ról, hogy ál ta lá nos for gal mi adó fi ze té sé re kö te les-e.

(4) Az ügy véd ré szé re az el já rá si dí jat a köz ve tí tõi el já -
rás be fe je zé se kor, az ar ról ki ál lí tott szám la el le né ben – a
me gyei (fõ vá ro si) igaz ság ügyi hi va tal tel je sí tés iga zo lá sát
köve tõen – az Igaz ság ügyi Hi va tal fi ze ti meg. A szám lán a
fel szá mí tott díj össze gét ügyen kén ti bon tás ban kell fel tün -
tet ni, és meg kell je löl ni a köz ve tí tõi el já rás vég zé sé re az
Igaz ság ügyi Hi va tal lal kö tött szer zõ dés szá mát is.

3.  §

A köz ve tí tõi el já rás be fe je zé se után a köz ve tí tõi el já rást
le foly ta tó ügy véd a je len tés el ké szí té sét kö ve tõ nyolc na -
pon be lül vissza kül di a köz ve tí tõi el já rás irat anya gát a
párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat nak. A köz ve tí tõ ként el já ró
ügy vé det meg il le tõ el já rá si díj ki fi ze té sé re az irat anyag
párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat hoz tör tént vissza ér ke zé se
után ke rül sor.

4.  §

A bün te tõ ügy ben köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ ügy -
véd el já rá sá ra és irat ke ze lé sé re a Párt fo gó Fel ügye lõi
Szol gá lat te vé keny sé gé rõl, valamint eh hez kap cso ló dó an
egyes igaz ság ügy-mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 17/2003. (VI. 24.) IM ren de let (a továb biak ban: Pfr.) 
III. fe je ze té nek (A köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá sa), 32.  §
(2) be kez dé sé nek, az Igaz ság ügyi Mi nisz té rium Párt fo gó
Fel ügye lõi Szol gá lat egy sé ges irat ke ze lé sé rõl  szóló
18/2003. (VI. 24.) IM ren de let (a továb biak ban: Pir.) 8.  §
(3)–(4) be kez dé sé nek, 14.  § (2) be kez dé sé nek, 15.  §
c) pont já nak, 18.  §-ának, 25/A.  §-ának, 26.  §-ának,
27.  §-ának, 29.  §-ának, 30.  §-ának, 32.  §-ának, 33.  §-ának,
34.  § (1) be kez dé sé nek, 36.  § a) pont 1–2. al pont já nak,
38.  § a) pont já nak, 39/A–39/C. §-ának, 40.  §-ának, 43.  §
(1) be kez dés c)–e) pont já nak, 44.  §-ának, 45.  §-ának ren -
del ke zé sei, to váb bá az Igaz ság ügyi Hi va tal fõ igaz ga tó ja

ál tal a köz ve tí tõi te vé keny ség tár gyá ban ki adott mód szer -
ta ni út mu ta tá sok az irány adók.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti a Pir. 29.  § (1) be kez dés e) pont ja.

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti az 5.  § (2) be kez dés, valamint a 6–8.  §. E be kez dés a
ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát
vesz ti.

6.  §

(1) A Pfr. 9/A.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Ha a bün te tõ ügy ben el já ró ügyész, illetve bí ró ság a 
szék he lye sze rint ille té kes me gyei hi va talt köz ve tí tõi el já -
rás le foly ta tá sa ér de ké ben ke re si meg, azt a me gyei hi va tal 
igaz ga tó ja ál tal ki je lölt, köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ
párt fo gó fel ügye lõ vagy köz ve tí tõi te vé keny ség vég zé sé re
szer zõ dés ben álló ügy véd (a továb biak ban együtt: köz ve tí -
tõ) foly tat ja le. Ha az ille té kes me gyei hi va tal ban a fel nõtt -
ko rú ak, valamint a fi a tal ko rú ak ügye it el lá tó párt fo gó fel -
ügye lõk kö zött is van köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ, és a
köz ve tí tõi el já rás ban részt ve võ ter helt vagy sér tett élet ko -
ra in do kol ja, ak kor a me gyei hi va tal igaz ga tó ja – párt fo gó
fel ügye lõ ki je lö lé se ese tén – le he tõ ség sze rint a fiatalko -
rúak ügye it el lá tó párt fo gó fel ügye lõt je lö li ki.”

(2) A Pfr. 9/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9/B.  § (1) A köz ve tí tõ a köz ve tí tõi el já rás kez de tén tá -
jé ko zó dik ar ról, hogy ké szült-e az ügy ben párt fo gó fel -
ügye lõi vé le mény, ha igen, ak kor in téz ke dik annak be szer -
zé sé rõl és szük ség ese tén kon zul tál az azt el ké szí tõ párt fo -
gó fel ügye lõ vel.

(2) Ha a köz ve tí tõi el já rást a köz ve tí tõi te vé keny ség
vég zé sé re szer zõ dés ben álló ügy véd foly tat ja le, és az ügy -
ben ko ráb ban párt fo gó fel ügye lõi vé le mény ké szült, ak kor 
a me gyei hi va tal a köz ve tí tõi el já rás ügy ira ta i nak meg kül -
dé sé vel egy ide jû leg a párt fo gó fel ügye lõi vé le ményt is to -
váb bít ja a köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá sá ra ki je lölt ügy véd
ré szé re.

(3) Ha a bün te tõ ügyek ben al kal maz ha tó köz ve tí tõi te -
vé keny ség rõl  szóló 2006. évi CXXIII. tör vény (a továb -
biak ban: Bkt.) 3.  §-ának (2) be kez dé se alap ján egy köz ve -
tí tõi el já rás ban több köz ve tí tõ ki je lö lé sé re ke rül sor, ak kor
a te rü le ti ille té kességtõl el té rõ más me gyé bõl is ki je löl he tõ 
köz ve tí tõ. A ki je lö lés rõl az érin tett hi va tal igaz ga tó ja meg -
ke re sés alap ján dönt.”
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(3) A Pir. 25/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„25/A.  § (1) A köz ve tí tõ a köz ve tí tõi el já rás ról, az el já -
rás ban részt ve võ ter helt rõl és sér tett rõl nyil ván tar tó la pot
ál lít ki.

(2) A nyil ván tar tó la pon fel kell je gyez ni

a) a nyil ván tar tás ba vé tel idõ pont ját,

b) párt fo gó fel ügye lõ köz ve tí tõ ese tén a köz ve tí tõi el já -
rást foly ta tó me gyei hi va tal meg ne ve zé sét, ügy véd köz ve -
tí tõ ese tén a köz ve tí tõi te vé keny ség vég zé sé re kö tött szer -
zõ dés szá mát,

c) az ügy szá mát,

d) a köz ve tí tõ ne vét és a Bkt. 3.  §-ának (2) be kez dé se
sze rin ti több köz ve tí tõ ki je lö lé se ese tén a ve ze tõ köz ve tí tõ
mi nõ sé get.

(3) A nyil ván tar tó lap a ter helt rõl a kö vet ke zõ ada to kat
tar tal maz za:

a) sze mé lyi ada tok (név, szü le té si név, há zas sá gi név,
szü le té si hely, szü le té si idõ, any ja neve, la kó he lye, tar tóz -
ko dá si he lye, te le fo nos el ér he tõ sé ge),

b) tör vényes kép vi se lõ ada tai (neve, el ér he tõ sé ge, kép -
vi se let jel le ge).

(4) A nyil ván tar tó lap a sér tett rõl a kö vet ke zõ ada to kat
tar tal maz za:

a) sze mé lyi ada tok (név, szü le té si név, há zas sá gi név,
szü le té si hely, szü le té si idõ, any ja neve, la kó he lye, tar tóz -
ko dá si he lye, te le fo nos el ér he tõ sé ge),

b) tör vényes kép vi se lõ ada tai (neve, el ér he tõ sé ge, kép -
vi se let jel le ge).

(5) A nyil ván tar tó lap a köz ve tí tõi el já rás ról a kö vet ke -
zõ ada to kat tar tal maz za:

a) ügyész ség/bí ró ság meg ne ve zé se (ha tá ro zat szá ma,
kel te),

b) az el kö ve tett bûn cse lek mény meg ne ve zé se,

c) a köz ve tí tõi el já rás kez de te,

d) ké szült-e párt fo gó fel ügye lõi vé le mény, ha igen, ak -
kor a ké szí tõ/köz re mû kö dõ me gyei hi va tal meg ne ve zé se,

e) részt vett-e a köz ve tí tõi el já rás ban ki ren delt védõ,
meg ha tal ma zott jogi kép vi se lõ, tol mács, kül sõ szak em ber, 
se gí tõ, tör vényes kép vi se lõ,

f) szü le tett-e ha tá ro zat iga zo lá si ké re lem rõl,

g) szü le tett-e ha tá ro zat ki zá rás tár gyá ban,

h) a meg ál la po dás ra, a köz ve tí tõi el já rás ered mé nyé re
vo nat ko zó ada tok (kár meg té rí té se, más mó don tör té nõ jó -
vá té tel),

i) a köz ve tí tõi el já rás tény le ges be fe je zé sé nek idõ pont -
ja, mód ja (Bkt. 15.  §),

j) a ter helt a meg ál la po dás ban fog lal ta kat tel je sí tet te-e,

k) a köz ve tí tõi el já rás ered mé nye ként az ügyész a ter -
helt tel szem ben az el já rást meg szün tet te, vá dat emelt,
illetve a vád eme lést el ha lasz tot ta/a bí ró ság az el já rást
meg szün tet te, illetve mi lyen bün te tést vagy in téz ke dést al -
kal ma zott.”

(4) A Pir. 29.  § (1) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(Ügyel osz tá si mód szer ként al kal maz ni kell, hogy)
„d) köz ve tí tõi el já rás ra utalt ügyet az ilyen ügyek in té -

zé sé re sza ko so dott olyan párt fo gó fel ügye lõ vagy köz ve tí -
tõi te vé keny ség vég zé sé re szer zõ dés ben álló ügy véd in téz -
ze, aki vel szem ben a Bkt. 4.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ki zá ró ok nem áll fenn.”

(5) A Pir. 29.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé szül
ki, és az ere de ti (4) be kez dés szá mo zá sa (5) be kez dés re
vál to zik:

„(4) Az igaz ga tó a köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá sá ra tör té -
nõ ki je lö lés nél a (2) és (3) be kez dés sze rint al kal ma zott
ügyel osz tá si mód szer tõl el tér het, ha azt az ügy jel le gé re is
fi gye lem mel az egyen le tes mun ka te her biz to sí tá sa in do -
kol ja.”

7.  §

Az Igaz ság ügyi Mi nisz té rium Párt fo gó Fel ügye lõi
Szol gá la tá nál fog lal koz ta tot tak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i -
rõl, mun ka kö ri el ne ve zé se i rõl és ügy vi te li vizs gá já ról
 szóló 19/2003. (VI. 24.) IM ren de let 3.  § (2) be kez dés
a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A bün te tõ ügyek ben al kal maz ha tó köz ve tí tõi te vé keny -
ség rõl  szóló 2006. évi CXXIII. tör vény sze rin ti köz ve tí tõi
te vé keny sé get az a párt fo gó fel ügye lõ lát hat el, aki az Iasz.
13.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ké pe sí té si kö -
ve tel mé nyek nek meg fe lel és)

„a) to vább kép zé si, illetve szak vizs ga rend szer ben akk -
re di tált, vagy nem zet kö zi me di á ci ós szer ve zet leg alább
két szer 30 órás, te ma ti ká já ban egy más ra épü lõ, me di á ci ós
tár gyú el mé le ti és gya kor la ti kép zé sé ben vett részt, vagy”

8.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a Pfr. 32.  § (2) be kez dé sé ben az „az ügy ben köz ve tí -
tõ ként el járt párt fo gó fel ügye lõ tõl,” szö veg rész he lyé be az 
„az ügy ben el járt köz ve tí tõ tõl,” szö veg,

b) a Pir. 5.  § b) pont já ban az „az Igaz ság ügyi Mi nisz té -
ri u mot” szö veg rész he lyé be az „az Igaz ság ügyi és Ren dé -
sze ti Mi nisz té ri u mot” szö veg, 26.  § (1) be kez dé sé ben az
„az Igaz ság ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az „az
Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium” szö veg, 48.  §
(1) be kez dé sé ben az „az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um hoz”
szö veg rész he lyé be az „az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
 Minisztériumhoz” szö veg

lép.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
59/2007. (XII. 23.) IRM

rendelete

az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bûnügyi
statisztikáról

A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény 604.  §
(2) be kez dés q) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
h) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a
leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket rende -
lem el:

1.  §

E ren de let ha tá lya a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi
XIX. tör vény (a továb biak ban: Be.) 36.  §-a alap ján foly ta -
tott nyo mo zá si, nyo mo zás-fel ügye le ti, va la mint vád elõ ké -
szí té si te vé keny ség gel össze füg gõ sta tisz ti kai fel ada tok
vég re haj tá sá ra ter jed ki.

2.  §

(1) Az egy sé ges nyo mo zó ha tó sá gi és ügyész sé gi sta -
tisz ti kai rend szer ben kell gyûj te ni és fel dol goz ni a fel je -
len tés el uta sí tá sá ról, il let ve a bün te tõ el já rás meg in dí tá sá -
tól (nyo mo zás el ren de lé se) a nyo mo zás fel füg gesz té sé ig, a 
nyo mo zás meg szün te té sé ig vagy a vád eme lé sig a nyo mo -
zó ha tó sá gi és ügyész sé gi bûn ügyi sta tisz ti kai ada to kat.

(2) A bûn ügyi sta tisz ti kai ada to kat fo lya ma to san kell
gyûj te ni és fel dol goz ni.

(3) A sta tisz ti kai adat szol gál ta tá si la pot a nyo mo zó ha -
tó ság el já ró tag ja, ügyész sé gi nyo mo zá sok ese té ben a nyo -
mo zó ügyész, il let ve az ügyész sé gi nyo mo zó (a továb biak -
ban együtt: ügyész) kö te les ki töl te ni.

3.  §

Az egy sé ges bûn ügyi sta tisz ti ka a Be. 63.  §-ának (4) be -
kez dé se alap ján ki ter jed a bû nö zés ala ku lá sá ra bûn cse lek -
mé nyen ként és ter hel ten ként, va la mint a nyo mo zá sok tör -
vényességi kér dé se i re.

4.  §

(1) A sta tisz ti kai ada to kat bûn cse lek mé nyen ként és ter -
hel ten ként el kü lö nít ve, adat szol gál ta tá si la pon kell gyûj -
teni.

(2) A bûn cse lek mé nyi ka te gó ri ák meg ál la pí tá sá nál és
el ne ve zé sé nél a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi
IV. tör vény (Btk.) sze rin ti tény ál lá so kat kell ala pul ven ni.

5.  §

(1) Köz hi te les
a) az a pa pír ala pú adat szol gál ta tá si lap, ame lyet a nyo -

mo zó ha tó ság el já ró tag ja, il let ve az el já ró ügyész az alá -
írá sá val, va la mint az adott szerv bé lyeg zõ jé vel el lá tott,
vagy

b) az az elekt ro ni kus úton to váb bí tott adat szol gál ta tá si
lap, ame lyet a nyo mo zó ha tó ság el já ró tag ja, il let ve az el já -
ró ügyész kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fo ko zott
biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal hi te le sí tett.

(2) A bûn ügyi sta tisz ti kai ada tok gyûj té se, fel dol go zá sa
és to váb bí tá sa or szá go san egy sé ges szá mí tó gé pes prog -
ram mal és a ki töl tés hez szük sé ges irány mu ta tás alap ján,
elekt ro ni kus úton tör té nik.

6.  §

(1) A sta tisz ti kai ada tok gyûj té sét, fel dol go zá sát és
szük ség sze rin ti elem zé sét az ügyész ség, a Rend õr ség, a
Vám- és Pénz ügy õr ség (a továb biak ban: adat szol gál ta tók)
vég zi.

(2) A sta tisz ti kai ada tok or szá gos fel dol go zá sát és elem -
zé sét az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um, va la -
mint a Leg fõbb Ügyész ség vég zi.

7.  §

(1) Ha a nyo mo zást a Rend õr ség vég zi, és
a) nyo mo zás meg szün te té sé re [Be. 190.  § (2)] vagy fel -

füg gesz té sé re [Be. 189.  § (1)] ke rül sor, az er rõl  szóló ha tá -
ro zat ügyész ség nek tör té nõ meg kül dé se kor a ki töl tött sta -
tisz ti kai adat la po kat a nyo mo zást vég zõ szerv szék he lye
sze rint ille té kes me gyei rend õr-fõkapitányságnak kül di
meg,

b) az a) pont sze rin ti in téz ke dés re nem ke rül sor, va la -
mint az a) pont sze rin ti eset ben, ha az ügyész ség fel ügye -
le tet gya ko rol a Rend õr ség ál tal ön ál ló an vég zett nyo mo -
zás fe lett, a Rend õr ség a ki töl tött sta tisz ti kai adat la po kat a
nyo mo zás be fe je zé sét köve tõen az ügy ira ta i val együtt
meg kül di az ügyész ség nek.

(2) Ha a nyo mo zást a Vám- és Pénz ügy õr ség vég zi, és
a) a nyo mo zás meg szün te té sé re [Be. 190.  § (2)] vagy

fel füg gesz té sé re [Be. 189.  § (1)] ke rül sor, az er rõl  szóló
ha tá ro zat ügyész ség nek tör té nõ meg kül dé se kor a ki töl tött
sta tisz ti kai adat la po kat az el já ró nyo mo zó ha tó ság szék he -
lye sze rint ille té kes me gyei rend õr-fõkapitányságnak kül -
di meg,
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b) az a) pont sze rin ti in téz ke dés re nem ke rül sor, va la -
mint az a) pont sze rin ti eset ben, ha az ügyész ség fel ügye -
le tet gya ko rol a Vám- és Pénz ügy õr ség ál tal ön ál ló an vég -
zett nyo mo zás fe lett, a ki töl tött sta tisz ti kai adat la po kat a
nyo mo zás be fe je zé sét köve tõen az ügy ira ta i val együtt
meg kül di az ügyész ség nek.

(3) Ha a nyo mo zást az ügyész vég zi, a bün te tõ el já rás
meg in dí tá sá tól (nyo mo zás el ren de lé sé tõl) õ töl ti ki a sta -
tisz ti kai adat la pot. A ki töl tött sta tisz ti kai adat la pot a nyo -
mo zás meg szün te té se kor vagy vád eme lés kor meg kül di az
ügyész ség szék he lye sze rint ille té kes me gyei rend -
õr-fõkapitányságnak.

(4) Az ügyész a nyo mo zás-fel ügye le ti és vádelõkészí -
tési te vé keny sé ge ke re té ben – a 2.  § (3) be kez dés nek meg -
fele lõen – foly tat ja az ada tok szol gál ta tá sát, el len õr zé sét
és hi te le sí té sét.

(5) A nyo mo zás fel ügye le tét el lá tó ügyész – ide ért ve azt 
az ese tet is, ami kor a nyo mo zást az ügyész vég zi – az adat -
la pok ba foly ta tó la go san be jegy zi a fel ügye le ti kö ré be esõ
in téz ke dé se ket, va la mint el len õr zi az ad dig tör tént ki töl tés
he lyes sé gét, szük ség ese tén azo kat az ira tok alap ján he -
lyes bí ti.

(6) Az ügyész a bün te tõ el já rás vád eme lé si sza ka szá nak
le zá rá sát köve tõen az adat la po kat az ügy ira ta i val együtt
meg kül di a szék he lye sze rint ille té kes me gyei rend -
õr-fõkapitányságnak. Ha a nyo mo zást a Vám- és Pénz ügy -
õr ség vé gez te, az ügyész ség a nyo mo zó ha tó ság szék he lye
sze rint ille té kes me gyei rend õr-fõkapitányságnak kül di az
adat la po kat.

(7) A me gyei rend õr-fõkapitányság – ide ért ve a 7.  §
(1) be kez dé sé nek a) és a 7.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já -
ban meg ha tá ro zott ese te ket is – a bûn ügyi sta tisz ti kai adat -
la po kat össze gyûj ti, fel dol goz za, szük ség sze rint elem zi,
és min den hó nap ötö dik nap já ig az ad dig be fe je zett ügyek -
rõl ki töl tött sta tisz ti kai adat la po kat elekt ro ni kus for má -
ban, va la mint az ezek fel dol go zá sa és szük ség sze rin ti
elem zé se so rán ke let ke zett ada to kat meg kül di az Igaz ság -
ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nak.

8.  §

(1) Ha az adat szol gál ta tó
a) a Rend õr ség, a me gyei rend õr-fõkapitány,
b) a Vám-és Pénz ügy õr ség, a Vám- és Pénz ügy õr ség

nyo mo zó ha tó sá gá nak ve ze tõ je,
c) az ügyész ség, a Leg fõbb Ügyész

irá nyít ja és el len õr zi az ál ta la irá nyí tott szerv adat gyûj té sé -
nek, fel dol go zá sá nak, elem zé sé nek tel jes fo lya ma tát.

(2) Az ada tok gyûj té sé nek, fel dol go zá sá nak és elem zé -
sé nek tar tal mi he lyes sé gé ért az a sze mély fe le lõs, aki a ki -
töl tött sta tisz ti kai adat lap alá írá sá ra (hi te le sí té sé re), va la -
mint ezek to váb bí tá sá ra kö te les.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak a 3.  §-ban fog -
lal tak sze rint a ve ze tõ és irá nyí tó te vé keny sé gük höz szük -

sé ges, sze mé lyes ada to kat nem tar tal ma zó más adat gyûj -
tést, fel dol go zást és tá jé koz ta tást is el ren del het nek. Az így
el ren delt ön ál ló sta tisz ti kai adat gyûj tés, fel dol go zás és tá -
jé koz ta tás nem ered mé nyez het pár hu za mos adat gyûj tést,
fel dol go zást és tá jé koz ta tást.

9.  §

(1) Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um a nyo -
mo zó ha tó ság nál és az ügyész ség nél ke let ke zett ada to kat
össze sí ti és azo kat az érin tett adat szol gál ta tó ré szé re
– min den hó nap ti zen ötö dik nap já ig – vissza jut tat ja, va la -
mint adat fel dol go zás cél já ból meg kül di a Köz igaz ga tá si és 
Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la
(KEKKH) ré szé re.

(2) A fel dol go zott sta tisz ti kai ada tok köz zé té te le ha von -
ta elekt ro ni kus úton tör té nik.

(3) Min den év már ci us 31-ig az Igaz ság ügyi és Ren dé -
sze ti Mi nisz té ri um és a Leg fõbb Ügyész ség év könyv ben
te szi köz zé az össze sí tett sta tisz ti kai ada to kat.

(4) A te rü le ti sta tisz ti kai adat fel dol go zást és tá jé koz ta -
tást a nyo mo zó ha tó sá gok és ügyé szi szer vek ha tás kö re és
ille té kessége sze rin ti ta go lás ban, to váb bá or szá gos össze -
sí tés ben kell el vé gez ni.

(5) A nyo mo zó ha tó ság el já ró tag ja, va la mint az el já ró
ügyész ál tal ki töl tött adat szol gál ta tá si la pok nem hoz ha tók 
nyil vá nos ság ra. A be fe je zett ügyek rõl ki töl tött sta tisz ti kai
adat la pok fel dol go zá sa és szük ség sze rin ti elem zé se so rán
össze sí tett ada tok nyil vá no sak.

10.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek -
re is al kal maz ni kell.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
60/2007. (XII. 23.) IRM

rendelete

az ügyészség és a Rendõrség szerveinek az ügyészségi
nyomozásban  való együttmûködésérõl 

és az ennek során felmerült költségekrõl

A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény 604.  §
(2) be kez dés r) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
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 szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § h) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a leg fõbb
ügyésszel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Rend õr ség az ügyész ség ki zá ró la gos nyo mo zá si
ha tás kö ré be tar to zó – a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi
XIX. tör vény (a továb biak ban: Be.) 29.  §-ában fel so rolt –
bûn cse lek mé nyek ész le lé se ese tén kö te les az ille té kes
nyo mo zó ügyész sé get ha la dék ta la nul ér te sí te ni, ille tõ leg
az ilyen bûn cse lek mé nyek el kö ve té se  miatt nála tett fel je -
len tést az ille té kes nyo mo zó ügyész ség nek meg kül de ni.

(2) Ha szük sé ges, az ér te sí tés adás, il let ve a fel je len tés
meg kül dé se elõtt, a Rend õr ség az (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott bûn cse lek mé nyek ese tén kö te les a bûn cse lek -
mény hely szí nét biz to sí ta ni, meg fe le lõ ese tek ben min ta vé -
tel rõl (vér, ká bí tó szer) ren del kez ni, va la mint a kü lön jog -
sza bály sze rin ti fel té te lek fenn ál lá sa ese tén az el kö ve tõ el -
fo gá sá ról gon dos kod ni.

(3) A hely szí ni szem lét az ügyész je len lé té nek hi á nyá -
ban is meg kell kez de ni és le kell foly tat ni, ki vé ve, ha az
ügyész an nak – a hely szín re ér ke zé sig tör té nõ – fel füg -
gesz té sét kéri.

(4) A (2) be kez dés ben meg je lölt cse lek mé nyek elvég -
zése út ján be szer zett bi zo nyí té ko kat – az (1) be kez dés sze -
rin ti ér te sí tés hez, il let ve fel je len tés hez mel lé kel ve – ha la -
dék ta la nul meg kell kül de ni a nyo mo zás le foly ta tá sá ra
ille té kes nyo mo zó ügyész ség nek.

2.  §

(1) Az 1.  § (1) be kez dé se sze rin ti ügyek ben a Rend õr ség 
– sze mé lyi és tár gyi fel té te le ket biz to sít va – együtt mû kö -
dik az ügyész ség ál tal fo ga na to sí tott hely szí ni nyo mo zá si
cse lek mé nyek le foly ta tá sá ban és za var ta lan sá gá nak biz to -
sí tá sá ban.

(2) A rend õri szer vek nek az (1) be kez dés ben meg je lölt
együtt mû kö dé sé rõl az ügyész ség elõ ze tes írás be li fel ké ré -
se alap ján az ille té kes me gyei rend õr-fõkapitányság vagy
rend õrkapitányság gon dos ko dik.

3.  §

(1) Az 1.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
mény  miatt foly ta tott nyo mo zás so rán, a szö kés ben lévõ
vagy fegy ver rel ren del ke zõ el kö ve tõ el fo gá sát a Rend õr -
ség fo ga na to sít ja. En nek ér de ké ben a Rend õr ség a nyo mo -
zó ügyész ség ve ze tõ je ál tal az ille té kes rend õri szerv ve ze -
tõ jé hez in té zett írás be li meg ke re sés ben fog lalt informá -
ciók figye lembe véte lével jár el.

(2) A meg ke re sõ ügyé szi szerv hez tör té nõ elõ ál lí tás ról
az el fo gást vég re haj tó rend õri szerv kö te les gon dos kod ni.

4.  §

(1) Az ügyész ség a nyo mo zás so rán tör vényes fel ada ta i -
nak tel je sí té se ér de ké ben igény be ve he ti

a) a ren del ke zés re jo go sult ve ze tõ út ján a Rend õr ség
bûn ügyi tech ni kai egy sé ge it,

b) a rend õrségi fog dá kat.

(2) A Rend õr ség az e ren de let alap ján tel je sí tett együtt -
mû kö dé se költ sé ge i nek az ügyész ség ál tal tör té nõ meg té -
rí té sé re jo go sult.

(3) Az ügyész ség és Rend õr ség kö zöt ti együtt mû kö dés
so rán – e ren de let ál tal sza bá lyo zott kör ben – Rend õr ség -
nél fel me rült bûn ügyi költ sé ge ket a Rend õr ség költ ség -
jegy zék be fog la lás vé gett írás ban, té te le sen köz li az ille té -
kes me gyei fõ ügyész ség gel.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott költ sé gek meg té -
rí té se a Leg fõbb Ügyész ség, va la mint a Rend õr ség köz -
pon ti szer ve kö zött – tárgy év már ci us 31-ig – lét re jött éves
díj meg ál la po dás ban rög zí tett té rí té si díj alap ján tör té nik.
Az egyes te vé keny sé gek díj kal ku lá ci ó ját a Rend õr ség az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló kor mány ren de let
alap ján ál lít ja össze.

(5) Az ügyész sé gi nyo mo zás so rán, a konk rét ügyek ben
tel je sí tett, az ille té kes me gyei fõ ügyész ség ál tal iga zolt
rend õrségi el já rás el len ér té ké rõl – az éves díj meg ál la po -
dás ban meg ha tá ro zott té rí té si díj alap ján – ké szült je len -
tést, az ille té kes rend õri szerv a Rend õr ség köz pon ti szer ve 
út ján – tárgy év jú ni us 15-ig, il let ve no vem ber 15-ig – meg -
kül di a Leg fõbb Ügyész ség ré szé re.

(6) A tel je sí tett el já rá sok el len ér té ké nek biz to sí tá sa a
Ma gyar Köz tár sa ság Ügyész sé ge fe je zet és az Igaz ság ügyi 
és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um fe je zet kö zöt ti, meg ál la po dá -
son ala pu ló elõ irány zat-át cso por to sí tás sal  valósul meg. A
fe je ze tek kö zöt ti elõ irány zat-át cso por to sí tást a Leg fõbb
Ügyész ség kez de mé nye zi a tel je sí té sek el len ér té ké rõl ké -
szült je len tés ré szé re tör té nõ meg kül dé sét kö ve tõ har minc
na pon be lül. Az át vett elõ irány zat a Rend õr ség cím elõ -
irány za tát nö ve li.

5.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. Ez zel egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti az ügyész ség nek és a rend õrség
szer ve i nek az ügyész sé gi nyo mo zás ban  való együtt mû kö -
dé sé rõl  szóló 1/1992. Legf. Ü.–BM együt tes uta sí tás, az
ügyész ség nek és a rend õrség szer ve i nek az ügyész sé gi
nyo mo zás ban  való együtt mû kö dé sé rõl  szóló 1/1992.
Legf. Ü.–BM együt tes uta sí tás mó do sí tá sá ról  szóló
3/2002. (ÜK. 3.) LÜ–BM együt tes uta sí tás, va la mint az
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ügyész ség nek és a rend õrség szer ve i nek az ügyész sé gi
nyo mo zás ban  való együtt mû kö dé sé rõl  szóló 1/1992.
Legf. Ü.–BM együt tes uta sí tás mó do sí tá sá ról  szóló
19/2005. (ÜK. 12.) LÜ–BM együt tes uta sí tás.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
61/2007. (XII. 23.) IRM

rendelete

egyes büntetés-végrehajtási tárgyú
igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról

A bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló
1979. évi 11. tör vényerejû ren de let (a továb biak ban:
Bv. tvr.) 127.  § (1) be kez dé sé ben, a bün te tõ el já rás ról  szóló 
1998. évi XIX. tör vény 604.  §-a (2) be kez dé sé nek l) pont -
já ban és a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény 307.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § e) és h) pont ja sze rin ti fel adat kö röm ben – a
leg fõbb ügyésszel, va la mint a 6–9.  §-ok és a 12.  § (2) be -
kez dé se te kin te té ben a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 51.  §-a sze rin ti fel -
adat kör ében el já ró hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket rendelem el:

1.  §

A sza bad ság vesz tés és az elõ ze tes le tar tóz ta tás vég re -
haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 6/1996. (VII. 12.) IM ren de -
le tet (a továb biak ban: R.) 38.  §-a (1) be kez dé se d) pont já -
nak a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Zár ká ban kell el he lyez ni]
„d) a kü lön le ges biz ton sá gú kör let re, il let ve zár -

kába, va la mint a hosszú idõ re ítél tek kör le té re el he lye zett
el ítél tet.”

2.  §

Az R. 40.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Vég re haj tá si fo ko zat tól füg get le nül az el ítél tek – az 
adott cso por ton, rész le gen vagy kör le ten be lül – együtt he -
lyez he tõk el a gyó gyí tó-ne ve lõ és az át me ne ti cso port ban,
a pre ven ci ós rész le gen, a hosszú idõ re ítél tek kör le tén, va -
la mint az eny hébb vég re haj tá si sza bá lyok al kal ma zá sa so -
rán és az anya-gyer mek együt tes el he lye zé se ese tén.”

3.  §

Az R. 41.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A fegy ház fo ko za tú, to váb bá a 47. és 47/A.  § ha tá -
lya alá tar to zó el ítél tek zár ká i nak az aj ta ját zár va kell tar -
tani.”

4.  §

Az R. az aláb bi 47/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ al cím mel
egé szül ki:

Hosszú idõre ítéltek körletére helyezés

„47/A.  § (1) Az élet fogy tig tar tó vagy leg alább ti zen öt
évi sza bad ság vesz tés bün te té sét töl tõ el ítélt, hosszú idõ re
ítél tek kör le té re he lyez he tõ, ha a ma ga tar tá sa, a sza bad -
ság vesz tés vég re haj tá sa so rán ta nú sí tott együtt mû kö dé si
kész sé ge és egyé ni biz ton sá gi koc ká zat ér té ke lé se alap ján
kü lön le ges ke ze lé se és el he lye zé se indokolt.

(2) A hosszú idõ re ítél tek kör le te az or szá gos pa rancs -
nok in téz ke dé sé ben ki je lölt in té zet nek az e cél ra ki ala kí -
tott, kü lön le ges biz ton sá gú zár kák ból és a hoz zá juk tar to -
zó he lyi sé gek bõl álló, el kü lö ní tett ré sze.

(3) A hosszú idõ re ítél tek kör le tén el he lye zett el ítélt re a
47.  § (3) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott sza bá -
lyok vo nat koz nak, és

a) az el ítél tek ön te vé keny szer ve ze te i ben való rész vé -
te le kor lá toz ha tó,

b) az in té zet cso por tos mû ve lõ dé si, spor to lá si és sza -
bad idõ el töl té sé nek le he tõ sé ge it csak a kör le ten be lül, il -
let ve a pa rancs nok kü lön en ge dé lyé vel ve he ti igény be, ön -
kép zést foly tat hat,

c) ma gá nál tart ha tó tár gya i nak köre kor lá toz ha tó,
d) szá má ra a Bv. tvr. 36.  § (1) be kez dés c) pont já ban és

(3) be kez dé sé ben biz to sí tott kap cso lat tar tás gya ko ri sá ga
nö vel he tõ.

(4) A hosszú idõ re ítél tek kör le tén el he lye zett el ítél tek re 
vo nat ko zó vég re haj tá si sza bá lyo kat a há zi rend tartal -
mazza.

(5) Az el ítélt hosszú idõ re ítél tek kör le té re he lye zé sét a
be fo ga dá si és fog lal koz ta tá si bi zott ság leg fel jebb hat hó -
nap ra ren del he ti el, ame lyet az el ítélt ké rel mé re al kal man -
ként to váb bi hat hó nap ra meg hosszab bít hat, vagy azt ha la -
dék ta la nul meg szün te ti, ha az el he lye zés fel té te lei nem áll -
nak fenn.

(6) Az el he lye zés meg szün te té sét kö ve tõ egy év eltel -
tével az el ítélt, ha en nek fel té te lei fenn áll nak is mét a
hosszú idõ re ítél tek kör le té re he lyez he tõ.”

5.  §

Az R. 96.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(2) A biz ton sá gi el kü lö ní tés ben lévõ, a ma gán el zá rást
töl tõ, a kü lön le ges biz ton sá gú kör le ten, il let ve zár ká ban,
va la mint a hosszú idõ re ítél tek kör le tén el he lye zett el ítélt
ki zá ró lag egyé ni lel ki gon do zás ban ré sze sül het.”

6.  §

Az R. II. fe je ze te az aláb bi új VIII. cím mel egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi VIII. cím szá mo zá sa IX. cím re mó -
do sul:

,VIII. CÍM
A KATONÁKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

220/A.  § (1) A ren de let sza bá lya it a je len cím ben fog lalt
el té ré sek kel kell al kal maz ni azok ra a ka to na (Bv. tvr.
56.  §) el ítél tek re, akik nek a sza bad ság vesz tést ka to nai fog -
dá ban [Btk. 127.  § (1) bek.] kell le töl te ni ük.

(2) A sza bad ság vesz tés fél be sza kí tá sát ka to nai ér dek bõl 
[Bv. tvr. 22.  § (1) bek.] az állományille té kes pa rancs nok
kez de mé nyez he ti.

220/B.  § (1) Be fo ga dás kor az el ítél tet ki kell ok tat ni arra 
is, hogy a bün te tés vég re haj tá sa alatt is a rá vo nat ko zó,
szol gá la ti vi szo nyát meg ha tá ro zó jog sza bá lyok és a ka to -
nai bün te tõ jog sza bá lyok ha tá lya alatt áll.

(2) Az in té zet az el ítélt be fo ga dá sá ról a vár ha tó sza ba -
du lás idõ pont já nak köz lé sé vel tíz na pon be lül ér te sí ti az
állományille té kes pa rancs no kot is.

220/C.  § Ha a vég re haj tás alatt az el ítélt szol gá la ti vi -
szo nya meg szû nik, a sza bad ság vesz tés bün te tést az ál ta lá -
nos sza bá lyok sze rint kell vég re haj ta ni. Ha ez ok ból át -
szál lí tá sá ra ke rül sor, er rõl ér te sí te ni kell az elsõ fokú bí ró -
sá got és az el ítélt állományille té kes pa rancs no kát.

(2) Az in té zet ben (egész ség ügyi in téz mény ben) el hunyt 
el ítélt ha lá lá ról ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell az
állományille té kes pa rancs no kot is.

220/D.  § (1) Az el ítélt kö te les a ka to nai fog da rend jét,
va la mint a szol gá la ti ren det és fe gyel met meg tar ta ni.

(2) Az el ítélt az el he lye zé sé re szol gá ló el kü lö ní tett kör -
le ten be lül a ka to nai fog da rend jé nek meg tar tá sá val sza ba -
don jár hat.

(3) A Bv. tvr. 58.  §-ban fog lalt cél ér de ké ben az el ítél te -
ket a szol gá la ti és ala ki is me re tek te rén ok ta tás ban kell ré -
sze sí te ni, to váb bá na pi rend jük ben meg fe le lõ idõt kell biz -
to sí ta ni arra, hogy szak mai is me re te i ket fej lesszék. A szol -
gá la ti és ala ki is me re tek ok ta tás sal el töl tött idõ leg fel jebb
heti öt óra.

(4) Ha az el ítélt a Ma gyar Hon véd ség tény le ges ál lo má -
nyú tag ja, ne ve lé se so rán a ka to nai ér de kek ér vé nye sí té sét
(Bv. tvr. 58.  §) biz to sí ta ni kell. Az állományille té kes pa -
rancs nok ság az el ítélt tel és a ka to nai fog dá val való kap -
cso lat tar tás út ján se gít sé get nyújt az el ítélt ka to nai célú ne -
ve lé sé hez.

(5) Az el ítélt fog lal koz ta tá sá ra úgy ke rül het sor, ha az
el ítélt el kü lö ní té se a nem ka to na el ítél tek tõl biz to sí tott.

(6) Az el ítélt val lás gya kor lá sá nak le he tõ sé gét a kör le ten 
be lül kell biz to sí ta ni, az in té zet egyéb he lyi sé gé ben ak kor,
ha el kü lö ní té se meg old ha tó.

220/E.  § (1) Ka to nák ra a ren de let 14.  § (4) be kez dé se,
31.  §-a, 40.  §, 69.  §-a, 158.  § (2) be kez dé se, 167.  § (6) be -
kez dé se, 170–172.  §-ai és a II. fe je zet VII. és IX. címe nem 
al kal maz ha tó.

(2) A 206/A.  § (2) be kez dés c) pont já ban és a 206/B.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel je len tést az ille té -
kességgel ren del ke zõ ka to nai ügyész sé gen kell meg ten ni.

220/F.  § (1) Az el ítél tet sza ba don bo csá tás elõtt ki kell
ok tat ni arra, hogy ha la dék ta la nul kö te les szol gá la ti he lyén
je lent kez ni.

(2) Az el ítélt sza ba don bo csá tá sá ról het ven két órán be -
lül ér te sí te ni kell az állományille té kes pa rancs no kot is.”

7.  §

Az R. 236.  § (2) be kez dé se az aláb bi f) pont tal egé szül ki:
[Az elõ ze tes le tar tóz ta tott be fo ga dá sá ról az in té zet

5 na pon be lül ér te sí ti]
„f) ka to na [Btk. 122.  § (1) bek.] ese tén az állományille -

té kes pa rancs no kot is.”

8.  §

Az R. 250.  §-a az aláb bi (6) be kez dés sel egé szül ki, egy -
út tal a (6) be kez dés szá mo zá sa (7) be kez dés re vál to zik:

„(6) A ka to na a bí ró ság, az ügyész, il let ve más ha tó ság
elé ál lí tá sa kor egyen ru hát vi sel.”

9.  §

Az R. 260.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Az elõ ze tesen le tar tóz ta tott sza ba dí tá sá nál a
202.  §-ban fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni kell az zal,
hogy a sza ba dí tás ról az elõ ze tes le tar tóz ta tást el ren de lõ, il -
let ve meg szün te tõ ha tó sá got, bí ró sá got kell ér te sí te ni. Ka -
to na ese tén a sza ba dí tás ról ér te sí te ni kell az állományille -
té kes pa rancs no kot is.”

10.  §

A bün te tés-vég re haj tá si szer vek te rü le té re tör té nõ be- és 
ki lé pés, va la mint a bün te tés-vég re haj tá si szer vek te rü le tén 
tar tóz ko dás rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2007. (IX. 19.)
IRM ren de let 4.  §-a a kö vet ke zõ o) pont tal egé szül ki:

[4.  § E ren de let vo nat ko zá sá ban a bv. szerv sze mé lyi
 állományának tag ján kí vül hi va ta los vagy szol gá la ti ügy -
ben el já ró sze mély nek mi nõ sül nek:]
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„o) a ka to na [Btk. 122.  § (1) bek.] állományille té kes
pa rancs no ka vagy an nak meg bí zott ja.”

11.  §

(1) A bün te tõ ügyek ben ho zott ha tá ro za tok vég re haj tá sa
so rán a bí ró sá gok ra és egyéb szer vek re há ru ló fel ada tok ról 
 szóló 9/2002. (IV. 9.) IM ren de let 93. §-át meg elõ zõ al cím, 
és a 93.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A bûnügyi költség és a rendbírság elengedése

93.  § Ha az ál la mot il le tõ bûn ügyi költ ség és a rend bír -
ság meg fi ze té sé nek el en ge dé sé re irá nyu ló ké rel met ter -
jesz te nek elõ, a bí ró ság az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter dön té sé ig, az elõ írási té tel szám ra hi vat ko zás sal
meg ke re si a BGH-t a vég re haj tás füg gõ ben tar tá sa vé gett,
ki vé ve azt az ese tet, ha a bûn ügyi költ ség gel kap cso la to san 
már fog la lás ra ke rült sor a ha lasz tás és rész let fi ze tés en ge -
dé lye zé se körében.”

(2) A bün te tõ ügyek ben ho zott ha tá ro za tok vég re haj tá sa
so rán a bí ró sá gok ra és egyéb szer vek re há ru ló fel ada tok ról 
 szóló 9/2002. (IV. 9.) IM ren de let 153.  §-ának (1) és
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A ka to nai fog dán le töl ten dõ sza bad ság vesz tés re
ítélt ka to na bün te té sé nek meg kez dé sé re a ta nács el nö ke az
állományille té kes pa rancs nok út ján in téz ke dik.

(2) Ha a bí ró ság ka to ná val szem ben nem ka to nai fog dán 
le töl ten dõ sza bad ság vesz tést szab ki, a ta nács el nö ke az
íté let jog erõ re emel ke dé sét köve tõen so ron kí vül meg ke re -
si az el ítélt állományille té kes pa rancs no kát a szol gá la ti vi -
szony meg szün te té se vé gett. Egye bek ben az ál ta lá nos sza -
bá lyok az irány adók.”

12.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel
a) a ka to nák sza bad ság vesz té sé nek, elõ ze tes le tar tóz ta -

tá sá nak és párt fo gó fel ügye le té nek vég re haj tá sá ról  szóló
1/1979. (VIII. 25.) HM–IM együt tes ren de let, a ka to nák
sza bad ság vesz té sé nek, elõ ze tes le tar tóz ta tá sá nak és párt -
fo gó fel ügye le té nek vég re haj tá sá ról  szóló 1/1979.
(VIII. 25.) HM–IM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
5/1988. (XI. 3.) HM–IM együt tes ren de let, a ka to nák sza -
bad ság vesz té sé nek, elõ ze tes le tar tóz ta tá sá nak és párt fo gó
fel ügye le té nek vég re haj tá sá ról  szóló 1/1979. (VIII. 25.)
HM–IM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 6/1990.
(V. 14.) HM–IM együt tes ren de let, a ka to nák sza bad ság -
vesz té sé nek, elõ ze tes le tar tóz ta tá sá nak és párt fo gó fel -
ügye le té nek vég re haj tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek mó -
do sí tá sá ról  szóló 12/1993. (XI. 3.) HM–IM együt tes ren -
de let, a ka to nák sza bad ság vesz té sé nek, elõ ze tes le tar tóz ta -

tá sá nak és párt fo gó fel ügye le té nek vég re haj tá sá ról  szóló
1/1979. (VIII. 25.) HM–IM együt tes ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 21/2005. (VI. 10.) HM–IM együt tes ren de let, a
ka to nák sza bad ság vesz té sé nek, elõ ze tes le tar tóz ta tá sá nak
és párt fo gó fel ügye le té nek vég re haj tá sá ról  szóló 1/1979.
(VIII. 25.) HM–IM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
25/2006. (XI. 9.) HM–IRM együt tes ren de let, va la mint a
ka to nák sza bad ság vesz té sé nek, elõ ze tes le tar tóz ta tá sá nak
és párt fo gó fel ügye le té nek vég re haj tá sá ról  szóló 1/1979.
(VIII. 25.) HM–IM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
29/2006. (XII. 26.) HM–IRM együttes rendelet,

b) a Ma gyar Hon véd ség ka to nai nyo mo zó ha tó sá ga i ról
és a bûn cse lek mé nyek pa rancs no ki nyo mo zá sá ról  szóló
19/2003. (V. 8.) HM–IM együt tes ren de let 31.  §-a (2) be -
kez dé sé nek b) pont ja,

c) a bün te tõ ügyek ben ho zott ha tá ro za tok vég re haj tá sa
so rán a bí ró sá gok ra és egyéb szer vek re há ru ló fel ada tok ról 
 szóló 9/2002. (IV. 9.) IM ren de let 152.  § (2) be kez dé se
a ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let a ha tály ba lé pést kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
62/2007. (XII. 23.) IRM

rendelete

a Rendõrség Szolgálati Szabályzatáról

A Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény
101.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel -
adat-és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006 (VII. 28.) Korm. ren -
de let 3.  §-a (5) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti fel adat kö -
röm ben eljárva a következõket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

Ezt a ren de le tet kell al kal maz ni a hi va tá sos ál lo má nyú
rend õr (a továb biak ban: rend õr) szol gá la ti te vé keny sé gé -
re, va la mint a Rend õr ség köz pon ti szer vé nek, a me gyei
(fõ vá ro si) rend õr-fõkapitányságoknak, a rend õr -
kapitányságoknak, a ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek nek,
to váb bá a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény
(a továb biak ban: Rtv.) 4.  §-a (3) be kez dé sé nek alap ján
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egyes fel ada tok el lá tá sá ra lét re ho zott szer ve i nek (a továb -
biak ban együtt: rend õri szerv) mû kö dé sé re.

A rend õri feladatok ellátásának és az utasítás
teljesítésének kötelezettsége

2.  §

(1) A rend õr szol gá la ti fel ada ta it a jog sza bá lyok ban, il -
let ve a jog sza bá lyok alap ján az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi
esz kö ze i ben, a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban, il -
let ve az ügy rend ben, a mun ka kö ri le írás ban és az elöl já rói
ren del ke zé sek ben meghatározottak szerint látja el.

(2) A Rend õr ség fel ada ta i nak el lá tá sát szol gá la ti ágak ra,
szol gá la tok ra és szak szol gá la tok ra le bont va kell meg szer -
vez ni.

(3) A szol gá la ti ágak:
a) a bûn ügyi szol gá la ti ág,
b) a köz rend vé del mi szol gá la ti ág,
c) a köz le ke dés ren dé sze ti szol gá la ti ág,
d) az igaz ga tás ren dé sze ti szol gá la ti ág,
e) a sze mély- és ob jek tum vé del mi szol gá la ti ág,
f) a ha tár ren dé sze ti szol gá la ti ág.

(4) A szol gá la tok:
a) a ter ror el há rí tó szol gá lat,
c) a re pü lõ té ri rend õri szol gá lat,
d) a tûz sze rész szol gá lat,
e) a rend õri csa pat erõ,
f) az ügye le ti és vé del mi igaz ga tá si szol gá lat,
g) az ál la mi fu tár szol gá lat,
h) a be ve té si szol gá lat.

(5) A szak szol gá la tok:
a) gaz da sá gi (köz gaz da sá gi, anya gi, mû sza ki és in for -

má ció tech no ló gi ai) szakszolgálat,
b) hu mán igaz ga tá si (sze mély ügyi, fe gyel mi, egész ség -

ügyi és pszi cho ló gi ai, nyug díj-meg ál la pí tá si, ok ta tá si, ki -
kép zé si, szer ve zé si) szakszolgálat,

c) hi va ta li (tit kár sá gi, adat- és ti tok vé del mi, ügykeze -
lési, nem zet kö zi, elem zõ-ér té ke lõ, stra té gi ai ter ve zõ, mi -
nõ ség ügyi és in no vá ci ós, jogi, sajtó) szakszolgálat,

d) el len õr zé si szak szol gá lat.

Intézkedési kötelezettség

3.  §

(1) Bûn cse lek mény vagy sza bály sér tés ész le lé se, va la -
mint a köz biz ton sá got, a köz ren det, az ál lam ha tár rend jét,
a pol gá rok sze mé lyét vagy ja va it sér tõ vagy fe nye ge tõ ve -
szély hely zet ese tén, il le tõ leg ha ilyet hoz nak tu do má sá ra,
a rend õrt intézkedési kötelezettség terheli.

(2) A rend õr in téz ke dik olyan, a köz biz ton sá got fe nye -
ge tõ ve szély hely zet el há rí tá sá ra is, amely nem ki zá ró lag a
Rend õr ség ha tás kö ré be tar to zik, így kü lö nö sen ter mé sze ti
vagy ipa ri ka taszt ró fa szín he lyén, sú lyos fer tõ zõ be teg ség,
fer tõ zõ ál lat be teg ség ész le lé se, vagy el ha gyott rob ba nó-,
su gár zó vagy mér ge zõ anyag, vagy pi ro tech ni kai ter mék
ta lá lá sa ese tén. En nek so rán ér te sí ti az ille té kes szer ve ze -
te ket, le zár ja a te rü le tet, meg te szi a men tés elõ se gí té se, a
sze mély- és va gyon biz ton ság ér de ké ben szük sé ges ha -
laszt ha tat lan in téz ke dé se ket.

(3) Több, egy idõ ben szük sé ges in téz ke dés kö zül elõ -
ször a sú lyo sabb sé re lem mel fe nye ge tõ hely zet nek meg fe -
le lõ in téz ke dést kell foganatosítani.

(4) A meg ha tá ro zott szol gá la ti fel adat vég re haj tá sa so -
rán ész lelt vagy tu do má sá ra ju tott ki sebb sú lyú cse lek -
mény ese tén a rend õr meg ha tá ro zott szol gá la ti fel ada tá nak 
tel je sí té sét foly tat ja, a rend õri in téz ke dés szük sé ges sé gét
azon ban ha la dék ta la nul kö te les je len te ni elöl já ró já nak
vagy a leg kö ze leb bi rend õri szerv ügye le te sé nek. A köz -
biz ton sá got, köz ren det sú lyo san veszélyeztetõ magatartás
észlelése esetén intézkedést kell kezdeményeznie.

(5) Szol gá la ti fel adat vég re haj tá sa so rán a rend õr a ré -
szé re ki je lölt te rü le tet csak pa rancs ra, vagy az elöl já ró en -
ge dé lye alap ján, il let ve vég szük ség ese tén hagy hat ja el.
Az en ge dély ké rés ki vé te le sen mel lõz he tõ, ha az elöl já ró (a 
rend õri szerv ügye le te se) ér te sí té sé re nincs mód, és a mû -
kö dé si te rü let el ha gyá sá val járó in téz ke dés el mu lasz tá sa
az élet- és va gyon biz ton ság ra, va la mint a bûn ül dö zés ér -
de ke i re más ként el nem há rít ha tó hát rányt jelent.

(6) A rend õr szol gá la ton kí vül ak kor in téz ke dik, ha ki -
kép zett, egész sé ges, nincs sze szes ital tól be fo lyá solt,
gyógy szer vagy ká bí tó ha tá sú más szer  miatti bó dult ál la -
pot ban, és

a) szol gá lat ban lévõ rend õr nincs je len, és az ér te sí té sé -
vel járó ké se de lem, az in téz ke dés el ma ra dá sa a bûn ül dö zés 
ér de ke i re, az élet- és va gyon biz ton ság ra más ként el nem
há rít ha tó hát rányt je len te ne, vagy

b) a szol gá lat ban lévõ rend õrnek kell se gít sé get nyúj -
tani.

(7) A szol gá la ton kí vül fel lé põ rend õr in téz ke dé se jog -
sze rû sé gé nek el bí rá lá sá ra, a szol gá lat ban lévõ rend õrre
vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni. A rend õr fel -
lé pé se elõtt fel mé ri, hogy ren del ke zé sé re áll nak-e azok az
esz kö zök, amellyel a meg kez dett in téz ke dé sét ered mé nye -
sen be tud ja fe jez ni, ha nem, úgy a szol gá la ti fel lé pé se elõtt 
se gít sé get kér.

A szolgálati fellépés módja

4.  §

(1) A rend õr az in téz ke dést – ha az a rend õri in téz ke dés
ered mé nyes sé gét nem ve szé lyez te ti – a nap szak nak meg -
fe le lõ kö szö nés sel, az in téz ke dés alá vont ne mé nek, élet -
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ko rá nak meg fe le lõ meg szó lí tás sal, ha egyen ru hát vi sel
tisz tel gés sel, és a ter ve zett in téz ke dés meg je lö lé se és cél ja, 
va la mint neve és azo no sí tó szá ma köz lé sé vel kez di meg.
Az in téz ke dõ rend õr az in téz ke dés meg kez dé se elõtt – ha
az a rend õri in téz ke dés ered mé nyes sé gét nem veszélyez -
teti – szol gá la ti iga zol vá nyát vagy azo no sí tó jel vé nyét is
fel mu tat ja.

(2) Ha az (1) be kez dés sze rin ti köz lés, il let ve a szol gá la -
ti iga zol vány vagy az azo no sí tó jel vény fel mu ta tá sa a
rend õri in téz ke dés ered mé nyes sé gét ve szé lyez te ti, azt az
in téz ke dést köve tõen kell meg ten ni.

(3) Ha az in téz ke dés alá vont a rend õr fel szó lí tá sá nak
nem tesz ele get, az in téz ke dõ rend õr „A tör vény ne vé ben!” 
fel szó lí tás sal fi gyel mez te ti, hogy szi go rúb ban lép fel.

(4) A rend õri in téz ke dés köz ben kö rül te kin tõ en kell el -
jár ni. A rend õrnek arra kell tö re ked nie, hogy meg elõz ze,
hogy meg tá mad ják, le fegy ve rez zék, fi gyel mét a szol gá la ti
te vé keny ség tõl el von ják, vagy le kö tött sé gét jog el le nes
cse lek mény el kö ve té sé re hasz nál ják fel.

(5) A rend õri in téz ke dés ered mé nyes be fe je zé sét szük -
ség ese tén se gít ség igény be vé te lé vel is biz to sí ta ni kell.

(6) Ha a rend õr az Rtv. V. fe je ze té ben fog lalt in téz ke -
dést vagy a VI. fe je ze té ben fog lalt kény sze rí tõ esz közt al -
kal maz, ezt köve tõen az in téz ke dés alá vont sze mélyt tá jé -
koz tat ja az Rtv. sze rin ti pa nasz té tel le he tõ sé gé rõl.

(7) A rend õr ré szé rõl – szol gá la ti fel ada tai el lá tá sa so -
rán – ti los a sze mé lyek bár mi ne mû, így kü lö nö sen nemi,
faji vagy et ni kai szár ma zás, val lás vagy vi lág né zet, fo gya -
té kos ság, kor vagy sze xu á lis irá nyult ság alap ján tör té nõ
hát rá nyos meg kü lön böz te té se.

(8) Az (1) be kez dés al kal ma zá sa so rán a rend õri in téz -
ke dés ered mé nyes sé gét az ott meg ha tá ro zott in for má ci ók
elõ ze tes köz lé se, il let ve a szol gá la ti iga zol vány vagy az
azo no sí tó jel vény fel mu ta tá sa ak kor ve szé lyez te ti, ha a
köz lés vagy a fel mu ta tás idõ igé nye az in téz ke dés meg té te -
lét le he tet len né te szi, vagy an nak ered mé nyes sé gét arány -
ta lan mér ték ben ve szé lyez te ti.

Segítség igénybevétele

5.  §

(1) A se gít ség igény be vé te lé nek kez de mé nye zé se kor
a rend õr is mer te ti a fel kért tel az igény be vé tel cél ját és
mód ját.

(2) Ha a fel kért – a tör vény ben meg ha tá ro zott ese te ket
ki vé ve – a se gít ség meg adá sát meg ta gad ja, fel kell hív ni a
fi gyel mét a jog kö vet kez mé nyek re, to váb bá fel kell szó lí ta -
ni, hogy tör vényi kö te les sé gé nek te gyen ele get.

A rend õri intézkedés akadályai elhárításának közös
szabályai

6.  §

(1) A rend õr in téz ke dé se ered mé nyes sé gé nek ér de ké -
ben, ha az in téz ke dé sét tárgy aka dá lyoz za, azt el tá vo lít hat -
ja, vagy az aka dályt más mó don el há rít hat ja. Az aka dály
el tá vo lí tá sa so rán úgy kell el jár ni, hogy az el tá vo lí tás a le -
he tõ leg ki sebb kár oko zás sal jár jon, il le tõ leg a kár oko zás
ne le gyen arány ta lan az el ér ni kí vánt tör vényes cél hoz ké -
pest.

(2) Ha az aka dály el tá vo lí tá sa kü lön le ges szak ér tel met
igé nyel, szük ség ese tén a rend õr köz re mû kö dõt vesz
igény be.

(3) Ha az aka dály ke let ke zé se is mert sze mély jog el le nes 
ma ga tar tá sá nak kö vet kez mé nye, a vét len ká ro sult ré szé re
a Rend õr ség ál tal tel je sí tett kár ta la ní tás, és a köz re mû kö dõ 
ré szé re ki fi ze tett díj vissza té rí té se irán ti igényt az aka dály
elõ idé zõ jé vel szem ben a Rend õr ség ér vé nye sí ti.

Titoktartási kötelezettség és a személyes adatok védelme

7.  §

A rend õr nem hoz hat ja jo go su lat la nul más nak a tu do -
má sá ra a szol gá la ta so rán tu do má sá ra ju tott ál lam- vagy
szol gá la ti tit kot, üz le ti-, bank-, ér ték pa pír, biz to sí tá si vagy 
pénz tár tit kot. A rend õr kö te les gon dos kod ni a szol gá la ti
fel ada tá nak el lá tá sa so rán tu do má sá ra ju tott sze mé lyes
adat vé del mé rõl, az adat vé del mi sza bá lyok be tar tá sá ról.

II. FEJEZET

A RENDÕRSÉG HATÁRRENDÉSZETI FELADATAI
ELLÁTÁSÁNAK SZABÁLYAI

8.  §

A Rend õr ség a ha tár ren dé sze ti fel ada tok vég re haj tá sa
so rán biz to sít ja az ál lam ha tár õri ze tét, a ha tár for ga lom el -
len õr zé sét, vég zi az il le gá lis mig rá ció ke ze lé sé vel össze -
füg gõ ren dé sze ti és a ha tár rend fenn tar tá sá val kap cso la tos
fel ada to kat. A Rend õr ség a fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké -
ben jár õr- és út le vél ke ze lõi szol gá la ti for mát szer vez.

Államhatár õrzése

9.  §

Az ál lam ha tár õr zé se (a továb biak ban: ha tár õri zet) ke -
re té ben a rend õr a ha tár te rü le ten az ál lam ha tár rend jét
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 sértõ vagy ve szé lyez te tõ cse lek mé nye ket meg elõ zi, fel -
deríti, il let ve meg sza kít ja.

10.  §

A ha tár õri ze tet a ha tár te rü le ten foly ta tott fo lya ma tos
szol gá la ti te vé keny ség gel kell meg va ló sí ta ni.

Határforgalom ellenõrzése

11.  §

(1) A ha tár for ga lom el len õr zé se so rán a rend õr a ha tár -
for ga lom szá má ra meg nyi tott ha tár át ke lõ he lyen vagy az
el len õr zés re ki je lölt más he lyen, a ha tár át lé pés nek az
 Európai Unió kö te le zõ jogi ak tu sa i ban és a jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott fel té te le it el len õr zi.

(2) Ha tár for ga lom el len õr zé se cél já ból – a szol gá la ti
hely re tör té nõ uta zá sá val kap cso lat ban – a szom széd ál lam 
ha tá rát a ma gyar, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam ha -
tá rát a szom széd ál lam szol gá la tot tel je sí tõ ha tár for ga -
lom-el len õr zõ ál lo má nya a nem zet kö zi szer zõ dé sek sza bá -
lya i nak meg fele lõen lép he ti át.

12.  §

(1) A ha tár át ke lõ he lyen a rend õr a sze mé lyek, a bir to -
kuk ban lévõ jár mû vek és tár gyak ha tár for ga lom-el len õr -
zé sét és át lép te té sét – nem zet kö zi szer zõ dés vagy jog sza -
bály el té rõ ren del ke zé sé nek hi á nyá ban – a ha tár át ke lõ -
hely re tör té nõ ér ke zés sor rend jé ben hajt ja vég re.

(2) Ha nem zet kö zi szer zõ dés vagy jog sza bály alap ján,
so ron kí vü li el len õr zés sel tör té nõ ha tár át lé pés re jo go sult
sze mély vagy jár mû ve ze tõ je ha tár át lé pé si szán dé kát a ha -
tár for ga lom-el len õr zést vég zõ rend õrnek jel zi, vagy azt a
rend õr ész le li, a ha tár for ga lom-el len õr zést so ron kí vül
vég re kell haj ta ni.

13.  §

(1) A ha tár for ga lom el len õr zé sét vég zõ rend õr a ha tár -
for ga lom el len õr zé se so rán a ha tár át lé pés re je lent ke zõ
sze mély tõl el ké ri úti ok má nyát, to váb bá a sze mély- és a
jár mû for ga lom, il let ve a ha tár át lé pés re je lent ke zõ sze mély 
bir to ká ban lévõ tárgy ha tár for ga lom-el len õr zé sé hez szük -
sé ges egyéb ok má nyo kat.

(2) A ha tár for ga lom el len õr zé se so rán a ha tár át lé pés re
je lent ke zõ sze mély bir to ká ban lévõ jár mû és tárgy át vizs -
gá lá sa kor a ha tár for ga lom el len õr zést vég zõ rend õr szük -
ség ese tén fel szó lít ja az üze mel te tõt vagy a fu va ro zót, tá -
vol lé tük ben a jár mû ve ze tõ jét a jár mû utas-, mo tor-, cso -

mag- és rak te ré nek ki nyi tá sá ra, az ott ta lál ha tó tár gyak ki-
és be ra ko dá sá ra, a cso mag fel nyi tá sá ra. A vám zár ral és
egyéb vám biz to sí tó esz köz zel el lá tott rak tér ese tén az át -
vizs gá lás csak az ille té kes vám szerv vel együt te sen hajt ha -
tó vég re, ki vé ve, ha a le zárt szál lí tó esz köz zel kap cso lat ban 
bûn cse lek mény el kö ve té sé nek gya nú ja me rül fel, és a szál -
lí tó esz köz ki nyi tá sa a hi va ta los el já rás le foly ta tá sá hoz
szük sé ges, to váb bá a ké se de lem ve szé lye  miatt a vám ha tó -
ság in téz ke dé sét nem le het meg vár ni.

(3) A ha tár for ga lom el len õr zé sét vég zõ rend õr a ha tár át -
lé pés re je lent ke zõ sze mély és a bir to ká ban lévõ jár mû el -
len õr zé sét köve tõen ad hat en ge délyt a ha tár át lé pés re.

14.  §

(1) A Rend õr ség a ha tár át lé pés re je lent ke zõ sze mély el -
len õr zé sé hez, az úti ok mány, a ha tár át lé pés re je lent ke zõ
sze mély bir to ká ban lévõ jár mû vagy tárgy vizs gá la tá hoz, a 
ha tár át lé pés re je lent ke zõ sze mély, az úti ok mány, a jár mû
és a tárgy ada ta it össze vet he ti az Rtv. 91/K.  §-ában meg ha -
tá ro zott nyil ván tar tá sok ada ta i val, az el len õr zés hez in for -
ma ti kai és más mû sza ki esz kö zö ket ve het igény be.

(2) A Rend õr ség a ha tár for ga lom el len õr zé se so rán
nem zet kö zi szer zõ dés vagy az Eu ró pai Unió kö te le zõ jogi
ak tu sa el té rõ ren del ke zé sé nek hi á nyá ban az ál lam ha tár át -
lé pé sé re je lent ke zõ sze mély be jegy zés re al kal mas úti ok -
má nyá ba és ezek mel lék le te i be be jegy zi:

a) a ha tár át lé pés té nyét (he lyét, idõ pont ját),
b) a ha tár át lé pés meg ta ga dá sá nak in do kát,
c) a ha tár át lé pés fel té te le i nek el len õr zé se so rán tett in -

téz ke dést és an nak in do kát,
d) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ada to kat.

(3) A Rend õr ség, amennyi ben a har ma dik or szág be li ál -
lam pol gár a tar tóz ko dás idõ tar ta má ra vo nat ko zó fel té te lek 
meg lé tét bi zo nyít ja, úgy úti ok má nyá ba a ha tár át ke lõ he -
lyen kí vül, utó lag is kö te les be je gyez ni a ha tár át lé pés té -
nyét, he lyét és idõ pont ját, va la mint ez zel egy ide jû leg a
har ma dik or szág be li ál lam pol gár ré szé re ki ál lí ta ni a sze -
mé lyek ha tár át lé pé sé re irány adó sza bá lyok kö zös sé gi kó -
de xé nek (Schen ge ni ha tár-el len õr zé si kó dex) lét re ho zá sá -
ról  szóló, 2006. már ci us 15-i 562/2006/EK eu ró pai par la -
men ti és a ta ná csi ren de let VIII. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott for ma nyom tat ványt.

Mélységi ellenõrzés

15.  §

(1) A rend õr – ön ál ló an vagy más ha tó sá gok kal együtt -
mû köd ve – az or szág te rü le tén jog el le ne sen tar tóz ko dó
sze mé lyek fel de rí té se cél já ból, a ha tár te rü le ten kí vül
mély sé gi el len õr zést vé gez.
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(2) A mély sé gi el len õr zés nem irá nyul hat a ha tár for ga -
lom el len õr zé sé re.

Államhatár rendjének fenntartása

16.  §

(1) A rend õr az ál lam ha tár rend jé nek fenn tar tá sát a ha -
tár õri ze ti te vé keny sé gé vel biz to sít ja.

(2) A rend õr az ál lam ha tár rend jé nek fenn tar tá sa so rán:
a) az ál lam ha tár fel mé ré sé vel, meg je lö lé sé vel, a ha tár -

je lek el len õr zé sé vel, kar ban tar tá sá val, fel újí tá sá val kap -
cso la tos mun kák el vég zé sét fel ügye li, a vég re haj tást el len -
õr zi, a ha tár nyi la dék tisz tán tar tá sát és a ha tár je lek lát ha tó -
sá gát biz to sít ja,

b) a ha tár út, a ha tár víz, a ha tár vo na lat ke resz te zõ köz út, 
vas út és híd hasz ná la tá ra vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sát
el len õr zi

c) vég zi a ha tár te rü le ten vég zen dõ mun kák ha tó sá gi
en ge dé lye zé sét, az en ge dély ben meg ha tá ro zott fel té te lek
be tar tá sát el len õr zi,

d) jog sza bály ban és nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha -
tá ro zott ma ga tar tá si sza bá lyok be tar tá sát el len õr zi,

e) a ha tár rend sér té sek, va la mint a nem zet kö zi szer zõ -
dés sze rint ha tár ren di eset nek mi nõ sü lõ ese mé nye ket ki -
vizs gál ja, el lát ja az ilyen ese tek ren de zé sé vel kap cso la tos
fel ada to kat,

f) jog sza bály ban és nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá -
ro zott kör nye zet vé de le mi kö ve tel mé nye ket be tart ja és be -
tar tat ja,

g) nem zet kö zi szer zõ dés alap ján biz to sít ja a sze mé lyek 
és dol gok át adás-át vé te lét.

17.  §

A Rend õr ség a ha tár te rü le ten az ál lam ha tár õr zé se, va -
la mint az ál lam ha tár rend jé nek fenn tar tá sa ér de ké ben
moz gást ér zé ke lõ és gát ló, a te rep meg fi gye lé sét se gí tõ,
va la mint más ha tár õri ze ti be ren de zést, il let ve mû sza -
ki-tech ni kai esz kö zö ket hasz nál hat.

A határátkelõhely rendje

18.  §

A ha tár át ke lõ hely rend je az ál lam ha tár rend jé nek ré sze,
amely a ha tár for ga lom ra, a ha tár át ke lõ he lyen tör té nõ tar -
tóz ko dás ra vo nat ko zó elõ írások be tar ta tá sa ré vén bizto -
sítja:

a) a sze mé lyek, a jár mû vek és a szál lít má nyok za var ta -
lan, gyors és ha té kony el len õr zé sét,

b) a ha tár for ga lom és a köz le ke dés biz ton sá gát,

c) a nem zet kö zi szer zõ dé sek ben fog lalt fel ada tok vég -
re haj tá sát,

d) a ha tár for ga lom-el len õr zés ben részt vevõ szer vek -
kel a fo lya ma tos együtt mû kö dést.

19.  §

(1) A ha tár át ke lõ hely rend jét a ha tár ren dé sze ti ki ren -
delt ség ál la pít ja meg, ame lyet írás ban kell rög zí te ni, és az
ille té kes rend õrfõkapitány hagy ja jóvá.

(2) A ha tár át ke lõ hely rend je tar tal maz za:

a) a sze mé lyek és a jár mû vek el len õr zé se és át ha la dá sa
biz to sí tá sá nak a rend jét,

b) az el len õr zés re ki je lölt he lye ket,

c) az át nem lép tet he tõ sze mé lyek és jár mû vek vissza -
irá nyí tá sá nak mód ját,

d) a sze mé lyek és a jár mû vek moz gá sá ra, tar tóz ko dá sá -
ra ki je lölt he lye ket,

e) a ve szé lyes szál lít má nyok el len õr zé sé re szol gá ló he -
lye ket,

f) a szál lít má nyok fer tõt le ní té sé re, il let ve meg sem mi sí -
té sé re ki je lölt he lye ket,

g) a bal eset-el há rí tá si sza bá lyo kat,

h) vissza irá nyí tás ese tén a kül föl di ha tár át ke lõ he lyen
való tar tóz ko dá si he lyét,

i) az elõ ál lí tott, el fo gott sze mély ha tár át ke lõ he lyen tör -
té nõ biz ton sá gos õr zé sé re ki je lölt he lyet.

(3) A ha tár át ke lõ hely rend jé re vo nat ko zó sza bá lyo kat, a 
ha tár át ke lõ he lyen, ma gyar és an gol nyel ven, va la mint a
szom széd or szág hi va ta los nyel vén, min den ki szá má ra jól
lát ha tó he lyen el kell he lyez ni.

III. FEJEZET

A RENDÕRI INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK
KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

20.  §

(1) A rend õr az ál ta la ész lelt, vagy tu do má sá ra ju tott és
hi va tal ból ül dö zen dõ bûn cse lek mény rõl – ha az el kö ve tõ
is mert, an nak meg je lö lé sé vel – fel je len tést tesz.

(2) A rend õr ma gán in dít vány ra bün tet he tõ bûn cse lek -
mény ész le lé se ese tén a fel je len tés meg té te lé re jo go sult
ké ré sé re meg ad ja a szük sé ges fel vi lá go sí tást.

(3) A rend õr a szán dé kos bûn cse lek mény el kö ve té sé nek 
hely szí nén tet ten ért vagy a me ne kü lõ tet test el fog ja, ha
erre nincs mód, ha la dék ta la nul in téz ke dik az el fo gá sa, és
szük ség ese tén a hely szín biz to sí tá sa iránt.
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21.  §

(1) A rend õr sza bály sér tés ész le lé se ese tén fel je len tést
tesz, vagy jog sza bály ál tal meg ha tá ro zott ese tek ben hely -
szí ni bír sá got szab ki. A rend õr fi gyel mez te tést csak azon
sza bály sér tés ese tén al kal maz hat, amely  miatt hely szí ni
bír sá got szab hat ki.

(2) A fi gyel mez te tés so rán a rend õr a sza bály sér tést el -
kö ve tõ sze mélyt fel szó lít ja a te vé keny sé ge ab ba ha gyá sá ra, 
és fel hív ja, hogy a jö võ ben tar tóz kod jon sza bály sér tés el -
kö ve té sé tõl.

(3) Ha a fi gyel mez te tés nem járt ered ménnyel, a rend õr
tör vény ben, il let ve e ren de let ben meg ha tá ro zott to váb bi
in téz ke dést tesz.

(4) Ha a köz rend, köz biz ton ság, il let ve a rend õr vagy
más sze mély jo ga i nak vé del me in do kol ja, a fi gyel mez te -
tett sze mélyt a rend õr iga zol tat ja és az Rtv. 29.  §-ának
(3) be kez dé se sze rint az ada ta it rög zí ti, és az in téz ke dés rõl
a hely, idõ, ok meg je lö lé sé vel je len tés tesz.

Eljárás helyszín biztosítása esetén

22.  §

(1) A hely szín biz to sí tás az a rend õri te vé keny ség, ame -
lyet a rend õr bûn cse lek mény vagy egyéb ese mény (pl. bal -
eset) hely szí nén, a hely szí ni szem le elõtt, an nak so rán,
szük ség ese tén azt köve tõen a hely szín õr zé sé re, le zá rá sá -
ra, a nyo mok biz to sí tá sá ra fo ga na to sít.

(2) A hely színt biz to sí tó rend õr:
a) el sõ se gély ben ré sze sí ti vagy ré sze sít te ti azo kat, akik 

az ese mény so rán meg sé rül tek vagy meg be te ged tek, il let -
ve más ok  miatt se gít ség re szo rul nak,

b) a szán dé kos bûn cse lek mény el kö ve té sén tet ten ért
el kö ve tõt el fog ja, az ese mény ben érin tet te ket, az ese ményt 
ész le lõ ket fel tar tóz tat ja,

c) ta nú kat vissza tart ja, és az il le ték te len sze mé lye ket a
hely szín rõl el tá vo lít ja,

d) a hely színt kö rül ha tá rol ja, ere de ti ál la po tá ban meg -
õr zi,

e) a köz ren det za va ró cse lek mé nye ket, for gal mi tor ló -
dá so kat meg szün te ti,

f) az ese ményt köz vet len pa rancs no ká nak azon nal je -
len ti,

g) fel je gye zi, hogy a sé rül tet mi lyen rend szá mú men tõ
gép ko csi val, hova szál lí tot ták el,

h) nyo mon ül dö zés le he tõ sé ge ese tén az ül dö zést ké se -
de lem nél kül tel je sí ti,

i) a hely szín re meg ér ke zõ szem le bi zott ság ve ze tõ jé nek 
je len tést tesz.

(3) A hely szín rõl való be vo nu lá sa után a rend õr írás ban
je len ti, hogy:

a) ki nek a fel hí vá sá ra vagy uta sí tá sá ra, mi kor ér ke zett a 
hely szín re,

b) ki ket ta lált a hely szí nen,

c) mi lyen volt a hely szín ál la po ta,

d) mi lyen in téz ke dé se ket tett,

e) vál to zá so kat esz kö zöl tek-e a hely szí nen, ha igen, kik 
és mi ért, to váb bá mi lyen nyo mo kat rög zí tett.

(4) A bûn cse lek mény vagy a bal eset hely szí nén éle tét
vesz tett, il let ve sú lyos és élet ve szé lyes sé rü lés sel kór ház -
ba szál lí tott sze mély köz vet len hoz zá tar to zó ját az ügy ben
el já ró rend õri szerv ha la dék ta la nul ér te sí ti. Ha gyer mek -
ko rú sze mély szen ved sé rü lést, a Rend õr ség – köz vet len
hoz zá tar to zó hi á nyá ban – a gon do zó, an nak si ker te len sé ge 
ese tén az ille té kes gyer mek vé del mi ha tó ság ér te sí té sét is
meg kí sér li. A rend õr az ilyen ér te sí tést meg fe le lõ kö rül te -
kin tés sel és ta pin tat tal te szi meg.

Eljárás közlekedési baleset helyszínén

23.  §

(1) Köz le ke dé si bal eset hely szí nén a rend õr a hely szín
biz to sí tá sá ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok sze rint jár el.

(2) Ha tás kö ré be nem tar to zó ügyek ben a rend õr a bal -
ese ti hely szí ne lõt ér te sí ti. A bal ese ti hely szí ne lõ ki ér ke zé -
sé ig a rend õr gon dos ko dik az el sõd le ges in téz ke dé sek (el -
sõ se gély nyúj tás, ér te sí tés adás, hely szín biz to sí tás, ta nú ku -
ta tás, ki kér de zés, kár el há rí tás, a for ga lom fo lya ma tos sá gá -
nak biz to sí tá sa stb.) meg té te lé rõl, a ki ér ke zé se után se gí ti
mun ká ját, el vég zi a rá bí zott fel ada to kat (for ga lom irá nyí -
tás, hely szín fel mé rés stb.).

(3) A köz úti jár mû ve ze tés re vo nat ko zó sza bá lyok meg -
sze gé sé vel nem köz úton sú lyos sé rü lést vagy ha lált oko zó
köz le ke dé si bal eset nél is, a köz úti köz le ke dé si bal ese tek re
vo nat ko zó sza bály sze rint kell el jár ni.

(4) Ve szé lyes árut szál lí tó jár mû bal ese té nek hely szí nén 
a rend õr:

a) a hely szín biz to sí tás ál ta lá nos elõ írásainak ele get
tesz,

b) meg te szi a ve szély el há rí tá sá hoz, sé rül tek men té sé -
hez a to váb bi ká rok meg elõ zé sé hez szük sé ges in téz ke dé -
se ket,

c) a rend õri szerv ügye le te sé nek je len tést tesz, hogy
hol, mi kor, mi lyen jel le gû ese mény tör tént (jár mû vek üt -
kö zé se, pá lya el ha gyás, szi vár gás stb.), mi lyen ve szély -
hely zet állt elõ, mi lyen ada tok kal ren del ke zik a szál lí tott
ve szé lyes anya got il le tõ en (rob ba nás, mér ge zés ve szé lye),
a sé rül tek szá ma, a sé rü lés mi ben nyil vá nul meg, mi lyen
in téz ke dé se ket tett, mi lyen to váb bi in téz ke dé se ket tart
szük sé ges nek,

d) biz to sít ja a hely szín re ér ke zõ men té si és ve szély-el -
há rí tá si mun ká la to kat vég zõk út vo na lát, te vé keny sé gét.
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(5) Vas úti bal eset ese tén a rend õr:

a) a hely szín biz to sí tás ál ta lá nos elõ írásainak ele get
tesz,

b) a hely szín és a hely szí nen ta lált be ren de zé sek ál la -
po tát rög zí ti (ki sik lott ko csik szá ma, a vál tó ál lá sa és a vo -
nat szá ma),

c) gon dos ko dik a va gyon vé de lem rõl, a tûz vé del mi sza -
bá lyok be tar tá sá ról,

d) biz to sít ja a Fej ro va tos Nap lót, az Írás be li Ren del ke -
zé si Töm böt, a Hi ba elõ jegy zé si Köny vet, a moz do nyon
lévõ ok má nyo kat.

(6) A vo nat to vább ha la dá sát a rend õri in téz ke dé sek
csak in do kolt eset ben aka dá lyoz hat ják (sú lyos kö vet kez -
mé nyek kel járó bal eset, bûn cse lek mé nyek re uta ló ada tok). 
Ilyen eset ben a hely szí ni szem le bi zott ság meg ér ke zé sé ig a 
hely színt vál to zat la nul kell hagy ni.

(7) Vízi (ha jó zá si) bal ese tek ese tén a rend õr:

a) se gít sé get nyújt a sé rül tek or vo si el lá tá sá hoz, a ve -
szély hely zet ben lé võk men té sé hez, a hajó és ra ko má nya
biz ton ság ba he lye zé sé hez, va la mint a ha jó út fel sza ba dí tá -
sa ér de ké ben ér te sí ti a ha jó zá si ha tó sá got,

b) a bal ese tet vagy kárt szen ve dett hajó ve ze tõ jé nek ké -
ré sé re más hajó ve ze tõ jét se gít ség nyúj tás ra fel szó lít ja, il -
let ve süllye dés köz vet len ve szé lye, tû ze set, tûz- és rob ba -
nás ve szély vagy ka taszt ró fa ve szély ese tén a kárt szen ve -
dett hajó ve ze tõ jé nek ké ré se nél kül is más ha jót, más szer -
vet a tûz ol tá sá ra, a ve szély el há rí tá sá ra, a ha jó út fel sza ba -
dí tá sá ra fel szó lít,

c) a süllye dés, zá tony ra fu tás, fenn aka dás ese tén a hely -
szín szük ség esz kö zök kel tör té nõ ki tû zé sé re, in do kolt
eset ben jel zõ õrök fel ál lí tá sá ra a ha jó zá si ha tó sá got fel ké ri,

d) a leg szük sé ge sebb in téz ke dé sek vég re haj tá sa után
je len tést tesz az ille té kes rend õri szerv nek, és a továb biak -
ban a ka pott uta sí tás sze rint jár el.

(8) Légi bal eset hely szí nén a rend õr:

a) a hely szí nen tá jé ko zó dik, a hely színt biz to sít ja, a
sze mély- és va gyon biz ton ság ér de ké ben a szük sé ges in -
téz ke dé se ket a meg te szi,

b) a tett in téz ke dés rõl a leg rö vi debb idõn be lül az elöl -
já ró já nak je len tést tesz, a hely szín jel le gé tõl füg gõ en in -
téz ke dik a men tõ szol gá lat, a tûz ol tó ság, a ka taszt ró fa vé de -
lem egy sé ge i nek a hely szín re irá nyí tá sá ra, a hely szí ni
men tés meg kez dé sé re.

(9) A bal eset sé rült jé nek el szál lí tá sá ra a rend õr csak ab -
ban az eset ben ve het igény be nem erre a cél ra szol gá ló
gép jár mû vet, ha

a) a sé rült sür gõs el szál lí tá sát a men tõ szol gá lat hely szí -
nen lévõ egy sé gé nek ve ze tõ je kéri,

b) a bal eset hely szí né rõl a men tõ szol gá lat ér te sí té se, il -
le tõ leg hely szín re ér ke zé se kü lö nö sen hosszú idõt vesz
igény be, de a sé rült gyors el szál lí tá sa szük sé ges, és or vo si
vé le mény sze rint ez nyil ván va ló an nem jár az ál la po tot sú -
lyos bí tó kö vet kez mé nyek kel.

(10) A rend õr a köz le ke dé si bal eset rõl – je len tés té te li
kö te le zett sé gé vel egy ide jû leg – a köz le ke dés biz ton sá gi
szer ve ze tet ér te sí ti.

Biztonsági intézkedések

24.  §

A rend õr fel ada ta ve szély hely zet ész le lé se ese tén a
hely szí nen:

a) tá jé ko zó dás, azon na li el sõd le ges je len tés, az ese -
mény jel le gé tõl füg gõ en a ve szély el há rí tá sá ban köz re mû -
köd ni kö te le zet tek ri asz tá sa,

b) élet men tés, gon dos ko dás az el sõ se gély nyúj tás ról,
c) va gyon men tés, in téz ke dés a to váb bi ká rok meg elõ -

zé sé re,
d) je len tés té tel, szük ség ese tén újabb erõk és esz kö zök

igény lé se, ja vas lat to váb bi in téz ke dé sek meg té te lé re,
e) in téz ke dés a bûn cse lek mé nyek meg elõ zé sé re, a ve -

szély hely zet tel össze füg gõ bûn cse lek mé nyek fel de rí té sé -
re,

f) tá jé koz ta tás adá sa az elöl já ró uta sí tá sa sze rint,
g) a köz ren det za va ró cse lek mé nyek meg szün te té se, il -

le ték te le nek tá vol tar tá sa, a köz úti for ga lom eset le ges el te -
re lé se, szük ség ese tén a sze mé lyek el szál lí tá sa, ál la tok el -
te re lé se stb.

Eljárás katasztrófa esetén

25.  §

(1) Ka taszt ró fa be kö vet ke zé sé nek vagy ve szé lyé nek
ész le lé se, vagy erre uta ló be je len tés ese tén a rend õr ha la -
dék ta la nul gon dos ko dik az el há rí tás ra jo go sult ha tó sá gok
és szer vek ér te sí té sé rõl. Je len tést tesz a rend õri szerv
ügye le te sé nek, aki az ész le lés rõl (be je len tés rõl) ha la dék -
ta la nul ér te sí ti az ille té kes me gyei (fõ vá ro si) ka taszt ró fa -
vé del mi igaz ga tó ság ügye le ti szol gá la tát.

(2) Ka taszt ró fa hely szí nén a rend õr az el há rí tás ra jo go -
sult ha tó sá gok és szer vek meg ér ke zé sé ig in téz ke dik a köz -
biz ton ság és az adott hely zet ben el vár ha tó rend fenn tar tá -
sá ra, il le tõ leg en nek hely re ál lí tá sá ra, a hely szín, il let ve a
hely szín re ér ke zõ kü lön bö zõ men tõ egy sé gek za var ta lan
mun ká já nak biz to sí tá sá ra, va la mint köz re mû kö dik a for -
ga lom le zá rá sá ban, il let ve el te re lé sé ben, to váb bá az élet-
és va gyon men tés ben.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ven kí vül tûz 
ese tén ér te sí te ni kell a tû zol tó sá got, to váb bá a ve szé lyez te -
tett te rü let la kó it, ha azok a tü zet nem ész lel ték, ár víz ve -
szély ese tén az ille té kes ön kor mány zat pol gár mes te rét.

(4) A rend õr a ki ala kult hely zet rõl és a meg tett in téz ke -
dé sek rõl a szol gá la ti he lyé re tör té nõ be vo nu lá sa után ha la -
dék ta la nul írá sos je len tést ké szít.
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26.  §

(1) A 25.  §-al össze füg gõ vé de ke zés so rán a rend õr köz -
re mû kö dik:

a) a la kos ság és a ha tár for ga lom ban részt ve võk tá jé -
koz ta tá sá ban,

b) a vég re haj tan dó sze mé lyi és anyag, jár mû ve gyi-su -
gár men te sí té si fel ada tok ban, az egész ség ügyi és a jár vány -
ügyi rend sza bá lyok be tar ta tá sá ban,

c) a ve szé lyes szál lít má nyok ki öm lé se, szi vár gá sa ese -
tén a ri asz tá si és biz to sí tá si fel ada tok ban, a su gár zó anya -
gok fel fe de zé se ese tén meg ha tá ro zott el já rás ban,

d) a szom szé dos or szá gok te rü le té rõl át sod ró dó mér ge -
zõ vagy su gár szennye zett fel hõk ese tén a ri asz tás ban, a
szük sé ges, a vé de ke zés ha té kony sá gát nö ve lõ in téz ke dé -
sek meg té te lé ben.

(2) A rend õri szerv ka taszt ró fa vagy an nak ve szé lye ese -
tén so ron kí vül biz to sít ja:

a) a men tõ és se gí tõ erõk ál lam ha tá ron tör té nõ át ke lé -
sét, fel ve ze té sét, ha tá rát lép te té sét,

b) a nem zet kö zi pol gá ri vé del mi, il le tõ leg a ka taszt ró -
fa vé de lem ben részt vevõ erõk, esz kö zök ha tár te rü le ten
tör té nõ moz gá sát, to váb bá az egy sze rû sí tett vagy a ha tár -
át ke lõ he lyen kí vü li át lép te té sét,

c) az ál lam ha tár ve szé lyez te tett sza ka szá nak le zá rá sát,
ren dé sze ti célú ha tár biz to sí tá si fel ada tok vég re haj tá sát.

Terület lezárása

27.  §

(1) Te rü let le zá rá sá ra kell in téz ked ni ter mé sze ti vagy
ipa ri ka taszt ró fa, il let ve an nak ve szé lye, bûn cse lek mény,
köz le ke dé si és egyéb bal eset, sú lyos fer tõ zõ be teg ség, ta -
lált su gár zó anyag, rob ba nó anyag, rob ban tás sal tör té nõ fe -
nye ge tés, ter ror tá ma dás ve szé lye vagy ter ror cse lek mény
ese tén, to váb bá az Rtv. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek j) és
n) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben.

(2) Vé dett sze mély uta zá sá nak, ren dez vé nyek biz to sí tá -
sa so rán, il let ve vé dett lé te sít mé nyek és épü le tek kör nye -
ze té ben a te rü le tet ide ig le ne sen le le het zár ni.

(3) A rend õr meg aka dá lyoz za a le zárt te rü let re il le ték te -
le nek be lé pé sét, az il le ték te le nül ott-tar tóz ko dó kat tá vo -
zás ra szó lít ja fel.

(4) A te rü let le zá rá sá val össze füg gõ in téz ke dé sek be tar -
tá sa ki kény sze rít he tõ.

(5) A te rü let le zá rá sát az el ren de lés in do ká nak meg szû -
né se kor fel kell ol da ni.

Ideiglenes intézkedés a gondoskodásra szorulók, az
õrizetlenül maradó vagyontárgyak megóvására

28.  §

(1) Ha az Rtv. 33–34.  §-ai, il let ve 37.  §-ának b) és
c) pont ja alap ján a sze mélyt a la ká sá ból szál lít ják el, szük -
ség ese tén a la kás ban ma ra dó va gyon tár gya it a rend õr biz -
ton ság ba he lye zi, ta núk je len lé té ben az üre sen ma ra dó la -
kást le pe csé te li.

(2) A hát ra ma radt be teg rõl, ma ga te he tet len sze mély rõl,
gyer mek rõl tör té nõ gon dos ko dás iránt a rend õr in téz ke dik. 
Ha a hely szí ni el lá tá suk nem old ha tó meg, kór ház ba, in té -
zet be uta lá suk ról kell gon dos kod ni, il le tõ leg ka ri ta tív
szer ve ze tet is fel le het kér ni el lá tá suk ra. Az élõ lé nyek (ha -
szon- és dísz ál la tok) gon do zá sá ra a he lyi ön kor mány zat
jegy zõ je út ján kell in téz ked ni.

Intézkedés ön- vagy közveszélyes állapotban lévõ 
személy esetén

29.  §

(1) Az ön ma ga vagy má sok éle tét, tes ti ép sé gét, va gyo -
nát ve szé lyez te tõ ál la pot ban lévõ sze mélyt a rend õr in téz -
ke dé se kor meg aka dá lyoz za ab ban, hogy kárt vagy sé rü lést 
okoz zon, en nek ér de ké ben a rend õr szük ség ese tén kény -
sze rí tõ esz közt al kal maz hat.

(2) A rend õr az ön gyil kos sá got meg kí sér lõ vagy el kö -
vet ni szán dé ko zó sze mély hez or vost hív, vagy köz re mû -
kö dik ab ban, hogy a men tõ szol gá lat egész ség ügyi in té zet -
be szál lít sa. Az ese mény rõl a Rend õr ség ér te sí ti az el szál -
lí tott sze mély is mert hoz zá tar to zó ját (tör vényes kép vi se lõ -
jét) vagy a la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes
jegy zõt.

Eljárás súlyos fertõzõ betegség esetén

30.  §

(1) Ha a rend õr sú lyos hu mán fer tõ zõ meg be te ge dés rõl
vagy an nak gya nú já ról sze rez tu do mást, ha la dék ta la nul je -
len tést tesz a rend õri szerv ügye le te sé nek, aki ér te sí ti az
Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá la tot
(a továb biak ban: ÁNTSZ). A rend õr az ÁNTSZ kép vi se lõ -
jé nek meg ér ke zé sé ig gon dos ko dik a fer tõ zött te rü let, he -
lyi ség le he tõ ség sze rin ti le zá rá sá ról.

(2) Az ÁNTSZ ál tal a zár lat tal kap cso lat ban elõ írt rend -
sza bá lyok be tar tá sát a Rend õr ség is el len õr zi. A rend sza -
bá lyok be tar tá sa ki kény sze rít he tõ.
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(3) A la kos sá got köz vet le nül fe nye ge tõ köz egész ség -
ügyi-jár vány ügyi ve szély el há rí tá sá hoz, il let ve rend kí vü li
kö rül mé nyek ese tén tett in téz ke dé sei fo ga na to sí tá sá hoz az 
ÁNTSZ ké ré sé re a Rend õr ség se gít sé get nyújt.

(4) Fer tõ zõ ál lat be teg ség ese tén az (1)–(3) be kez dé sek -
ben fog lalt ren del ke zé sek ér te lem sze rû al kal ma zá sá val
kell el jár ni az ál lat or vos, az ille té kes ál lat egész ség ügyi ha -
tó ság ér te sí té se, il let ve in téz ke dés meg té te lé re tör té nõ fel -
hí vá sa mel lett.

Eljárás közmûvek és biztonsági berendezések
meghibásodása esetében

31.  §

Víz-, gáz- és vil lany ve ze ték, egyéb ve szé lyes anya got
to váb bí tó ve ze ték, ezek mû tár gyai, to váb bá köz úti, vas úti,
légi irá nyí tá si, vízi köz le ke dé si biz ton sá gi be ren de zé sek
köz ve széllyel fe nye ge tõ hi bá ja, meg ron gá ló dá sa ese tén a
Rend õr ség ha la dék ta la nul ér te sí ti az üze mel te tõ szer ve ze -
tet, il let ve az ille té kes jegy zõt. Szük ség ese tén a te rü let le -
zá rá sá ról, õr zé sé rõl a 27.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak sze -
rint in téz ke dik.

Eljárás haláleseteknél

32.  §

A rend õr a nyil vá nos he lyen be kö vet ke zett ha lál eset rõl,
il let ve a ma gán la kás ban be kö vet ke zett rend kí vü li ha lál -
eset rõl azon nal je len tést tesz a rend õri szerv ügye le te sé -
nek, gon dos ko dik a hely szín biz to sí tá sá ról mind ad dig,
amíg a rend õrhatóságtól a szem le bi zott ság meg ér ke zik.
Nyil vá nos he lyen tör tént ha lál eset nél a ha lot tat le kell ta -
kar ni, és az is mert hoz zá tar to zót ér te sí te ni kell.

Eljárás talált tárgy esetén

33.  §

(1) Ha a rend õr – a 34.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – el ha gyott dol got ta lál, azt le he tõ leg ta núk je -
len lé té ben át vizs gál ja, és je len tés kí sé re té ben to váb bít ja az 
ille té kes ön kor mány zat jegy zõ jé hez.

(2) A rend õr az ál lam pol gár ál tal ta lált dol got a – a lõ -
fegy ver, gáz- és ri asz tó fegy ver, lég fegy ver, lõ szer, pi ro -
tech ni kai ter mék, ká bí tó szer, pszi cho trop anyag, köz biz -
ton ság ra ve szé lyes egyéb tárgy, Rend õr ség ál tal ki bo csá -
tott ok mány, ha tó sá gi jel zés ki vé te lé vel – csak ak kor ve szi
át, ha an nak a ta lá ló ál tal a jegy zõ höz tör té nõ be szol gál ta -
tá sa va la mi lyen ok nál fog va nem le het sé ges. A ta lált do log 
rend õri át vé te lé rõl el is mer vényt kell adni. Ar ról, akit a

rend õr a ta lált do log gal a pol gár mes te ri hi va tal hoz irá nyít,
a hely, az idõ, a ta lált do log meg ne ve zé sé vel szol gá la ti
elöl já ró já nak ha la dék ta la nul je len tést tesz.

(3) A (2) be kez dés ben ki vé tel ként meg ha tá ro zott ta lált
esz kö zö ket és anya go kat, a rend õri szerv hez kell be szol -
gál tat ni. A be szol gál ta tás ról két pél dány ban jegy zõ köny -
vet kell fel ven ni. A jegy zõ könyv egy pél dá nyát a meg ta lá -
ló nak kell át ad ni. A jegy zõ könyv alap ján az ille té kes rend -
õri szerv le foly tat ja a szük sé ges el já rást és ren del ke zik a
do log ról. Ezek a dol gok, csak a bir tok lá sá ra ér vé nyes en -
ge déllyel ren del ke zõ jo go sult nak ad ha tók ki.

(4) A rend õr a meg ta lá ló sze mély tõl át vett dol got – a
(3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – ha la dék ta la nul to váb -
bít ja a jegy zõ höz.

Eljárás elhagyott robbanó-, sugárzó és mérgezõ anyag
találása esetén

34.  §

(1) Ha a rend õrnek el ha gyott rob ba nó-, su gár zó vagy
mér ge zõ anyag ta lá lá sá ról tesz nek be je len tést, vagy ilyen
anyag ta lá lá sa jut tu do má sá ra, il let ve a kö rül mé nyek alap -
ján fel te he tõ, hogy a ta lált cso mag ilyen anya got vagy rob -
ba nó szer ke ze tet tar tal maz, a ta lá lás he lyé re megy, és in -
téz ke dik az élet- és va gyon biz ton ság meg óvá sa ér de ké -
ben. A rend õr a ta lá lás ról je len tést tesz a rend õri szerv
ügye le te sé nek.

(2) A rend õri szerv ügye le te se in téz ke dik a jegy zõ meg -
ke re sé se iránt, és tá jé ko zó dik ar ról, hogy kér ték-e már a
tûz sze rész jár õr ki ren de lé sét. Ha a ki ren de lés meg tör tént, a 
rend õr je len té sét a rend õri szerv ügye le te se a rend -
õr-fõkapitányság ügye le té re to váb bít ja, ha a ki ren de lés
nem tör tént meg, a tûz sze rész jár õr ér te sí té se iránt intéz -
kedik.

Eljárás állati tetem és sérült állat találása esetén

35.  §

Ha a rend õr köz te rü le ten ál la ti te te met vagy sé rült ál la -
tot ta lál, er rõl ér te sí ti az el szál lí tás ra ki je lölt szer ve ze tet, a
ha tó sá gi ál lat or vost vagy a jegy zõt.

Eljárás az államhatáron átkóborolt háziállat és az
államhatáron elháríthatatlan ok következtében átkerült

tárgy találása esetén

36.  §

Ha a rend õr az ál lam ha tá ron át kó bo rolt há zi ál la tot vagy
az ál lam ha tá ron el há rít ha tat lan ok kö vet kez té ben át ke rült
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tár gyat ta lál, ak kor je len tést tesz a rend õri szerv ügye le te -
sé nek, aki ér te sí ti a jegy zõt, hogy in téz ked jen az ál lat vagy
tárgy biz ton sá gos el he lye zé sé rõl [Az ál lam ha tár ról  szóló
2007. LXXXIX. tör vény 9.  § (1) be kez dés], il let ve a nem -
zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá -
sá ról.

Ideiglenes közlekedésrendészeti intézkedések

37.  §

(1) A rend õri szerv a köz rend, a köz biz ton ság vé del me
ér de ké ben, ka taszt ró fa vagy bal eset, il le tõ leg ren dez vény
hely szí nén a fel tét le nül szük sé ges mér ték ben és idõ tar tam -
ban el ren del he ti:

a) egyes út vo na lak, ut cák, te rek, vá ros ré szek köz úti
for gal má nak tel jes vagy rész le ges le zá rá sát, a for ga lom el -
te re lé sét vagy kor lá to zá sát,

b) a meg ál lás vagy vá ra ko zás ti lal mát, il le tõ leg az arra
ki je lölt he lyen a vá ra ko zás meg szün te té sét,

c) egyéb köz le ke dé si ti lal mak fel ol dá sát, az egy irá nyú
for gal mú ut cá ban a köz le ke dés irá nyá nak megváltozta -
tását.

(2) A rend õri szerv az ide ig le nes in téz ke dé sek meg té te -
le kor a szük sé ges mér ték ben gon dos ko dik a köz úti jel zõ -
táb lák ide ig le nes ki he lyez te té sé rõl, il let ve az ál lan dó jel -
leg gel ki he lye zett köz úti jel zõ táb lák le sze re lés vagy le ta -
ka rás út ján tör té nõ ha tály ta la ní tá sá ról. A köz út le zá rá sa
vagy for gal má nak kor lá to zá sa ér de ké ben ki he lye zett köz -
úti jel zé se ket az ok meg szû né se kor el kell tá vo lí ta ni, az ál -
lan dó jel leg gel ott lévõ köz úti jel zõ táb lák ha tá lyát vissza
kell ál lí ta ni.

(3) A rend õri szerv a köz le ke dés biz ton sá gát köz vet le -
nül ve szé lyez te tõ kö rül mé nyek (köz úti jel zõ táb la vagy út -
bur ko la ti jel hi á nya, fel is mer he tõ sé get aka dá lyo zó meg -
ron gá ló dá sa, el lent mon dó jel zé sek, út ron gá ló dás), vagy
más rend el le nes sé gek  miatt jo go sult a köz úti for ga lom
rend jé nek ide ig le nes meg vál toz ta tá sá ra, a ve szé lyez te tett
út sza kasz vagy út ke resz te zõ dés le zá rá sá ra. Er rõl so ron kí -
vül ér te sí te ni kell a köz út ke ze lõ jét, fel szó lít va a ve szé -
lyez te tõ hely zet meg szün te té sé re.

(4) A rend õri szerv fon tos köz ér dek bõl a köz úti jár mû -
vek köz le ke dé se vagy vá ra ko zá sa cél já ra ide ig le nes jel leg -
gel igény be ve he ti az egyéb ként nem a köz úti for ga lom
cél ját szol gá ló köz te rü let, ha an nak te her bí rá sa meg fe le lõ,
il let ve mé ret- és súly kor lá to zás el ren de lé sé vel arra al kal -
mas.

Igazoltatás

38.  §

(1) Az iga zol ta tás so rán a rend õr el ké ri az iga zol ta tott
sze mély azo no sí tó iga zol vá nyát vagy egyéb, a sze mély -
azo nos sá got hi telt ér dem lõ en iga zo ló ok má nyát. Ha az ok -

mány va ló di sá ga két sé ges, a rend õr el len õr zõ kér dé se ket
te het fel. Fel szó lít ja az iga zol ta tott sze mélyt ada ta i nak be -
mon dá sá ra, a be mon dott ada to kat az ok mánnyal össze ha -
son lít ja. Az in téz ke dés so rán min den eset ben el len õriz ni
kell az iga zol ta tott sze mély és a be mu ta tott ok mány ada ta it 
a Schen ge ni In for má ci ós Rend szer ben (SIS), a kö rö zé si
in for má ci ós rend szer ben, il le tõ leg – szük ség sze rint – a
sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás ban, vagy az ok -
mány-nyil ván tar tás ban.

(2) Az iga zol ta tás so rán meg kell ál la pí ta ni a sze mély
azo nos sá gát, és az iga zol ta tó la pon rög zí te ni kell an nak az
iga zol ta tott nak az Rtv. 29.  §-ának (8) be kez dé se sze rin ti
sze mély azo no sí tó ada ta it, az iga zol vá nyá nak so ro za tát és
szá mát, va la mint az iga zol ta tá sá nak he lyét, ide jét és okát,
aki nél ez a to váb bi in téz ke dés hez, el já rás hoz szük sé ges,
vagy egyéb kö rül mé nyek ezt in do kol ják.

(3) Az Rtv. 24.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
in téz ke dés kor a rend õr a szol gá lat be fe je zé sét köve tõen
ha la dék ta la nul írá sos je len tést tesz, amely tar tal maz za az
iga zol ta tás sal érin tett sze mély nek az Rtv. 29.  §-ának
(8) be kez dé se sze rin ti ada ta it. Az iga zol ta tást kérõ ré szé re
az iga zol ta tott sze mély ada ta it is a rend õrkapitányság ad -
hat ja ki.

Fokozott ellenõrzés

39.  §

(1) A fo ko zott el len õr zés össze han golt és kon cent rált
rend õri szol gá la ti te vé keny ség, amely nek so rán a rend -
õrhatóság ille té kességi te rü le tét vagy an nak egy ré szét le -
zár ják, és az ott-tar tóz ko dó kat iga zol tat ják.

(2) Fo ko zott el len õr zés vég re haj tá sát az egész or szág
te rü le tén vagy több me gye ille té kességi te rü le tén az or szá -
gos rend õrfõkapitány, a bûn ügyi fõ igaz ga tó, a ren dé sze ti
fõ igaz ga tó, ille té kességi te rü le tén a rend õrfõkapitány, a
bûn ügyi igaz ga tó, a ren dé sze ti igaz ga tó, a rend õrkapitány
vagy az ügye let ve ze tõ, ha tár ren dé sze ti ki ren delt ség ve ze -
tõ je, to váb bá a ha tás kö rük sze rint el lá tott spe ci á lis fel ada -
tok vég re haj tá sa so rán a Re pü lõ té ri Rend õr Igaz ga tó ság
igaz ga tó ja, a Köz tár sa sá gi Õr ez red pa rancs no ka vagy a
Ké szen lé ti Rend õr ség pa rancs no ka ren del he ti el.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak nak meg fele -
lõen, az ál lam ha tár õr zé se, a ha tár for ga lom el len õr zé se és
az ál lam ha tár rend jé nek fenn tar tá sa ér de ké ben fo ko zott
(ha tár ren dé sze ti) el len õr zést ren del het el az or szá gos rend -
õrfõkapitány, a ren dé sze ti fõ igaz ga tó vagy a ha tár ren dé -
sze ti fõ osz tály ve ze tõ, a ren dé sze ti igaz ga tó vagy a ha tár -
ren dé sze ti te vé keny sé gért fe le lõs ve ze tõ, a rend õrkapitány 
vagy a ha tár ren dé sze ti te vé keny sé gért fe le lõs ve ze tõ, a ha -
tár ren dé sze ti ki ren delt ség ve ze tõ je vagy a ha tár ren dé sze ti
he lyet te se, Re pü lõ té ri Rend õr Igaz ga tó sá gon a ren dé sze ti
igaz ga tó-he lyet tes, a ha tár ren dé sze ti vagy a ha tár el len õr -
zé si osz tály ve ze tõ je.
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(4) A ter ve zett fo ko zott el len õr zést a jo go sult ve ze tõ
elõ ze tesen szük ség sze rint, az el ren del tet pe dig a vég re haj -
tá sát köve tõen elöl já ró já nak je len ti.

Ruházat, csomag, jármû átvizsgálás

40.  §

(1) A ru há zat, cso mag és jár mû át vizs gá lá sa bûn cse lek -
mény vagy sza bály sér tés el kö ve té se tár gyi bi zo nyí tá si esz -
kö ze i nek fel ku ta tá sá ra, köz biz ton ság ra ve szé lyes esz kö -
zök ki szû ré sé re irá nyul hat.

(2) Ru há zat-, cso mag-, jár mû át vizs gá lás ra ke rül het sor
kü lö nö sen:

a) iga zol ta tás so rán,
b) fo ko zott el len õr zés so rán,
c) sze mé lyi sza bad sá got kor lá to zó in téz ke dé sek fo ga -

na to sí tá sa kor,
d) ren dez vény, ese mény al kal má val meg ha tá ro zott te -

rü let re be lé põ sze mé lyek ese té ben,
e) az ál lam mû kö dé se, il let ve a la kos ság el lá tá sa szem -

pont já ból fon tos lé te sít mé nyek be való be- és ki lé pés kor.

(3) A jár mû vagy cso mag át vizs gá lá sá nak tû ré sé re a bir -
to kos a (2) be kez dés a), b), c) pont ese té ben kény sze rít he -
tõ, a d), és e) pont ese té ben az át vizs gá lás hoz való hoz zá já -
ru lás meg ta ga dá sa ese tén a be lép te tést meg kell ta gad ni.

Feltartóztatás

41.  §

(1) A fel tar tóz ta tás a rend õrnek az a te vé keny sé ge,
amely nek so rán azt a sze mélyt, aki a sze mély azo nos sá gá -
nak iga zo lá sát meg ta gad ja, vagy az iga zo lás ra tör té nõ fel -
szó lí tás nak nem en ge del mes ke dik, to váb bá, aki tõl fel vi lá -
go sí tást kér, an nak ide jé re az in téz ke dés hely szí né nek el -
ha gyá sá ban kor lá toz za, vagy a to váb bi in téz ke dés meg té -
te lé ig a hely szín el ha gyá sá ban meg aka dá lyoz za.

(2) A fel tar tóz ta tást meg kell szün tet ni, ha az in téz ke dés
cél ját el ér te, és to váb bi in téz ke dés re nincs szük ség.

Elfogás és elõállítás

42.  §

(1) A rend õr a szán dé kos bûn cse lek mény el kö ve té sén
tet ten ért sze mélyt a tet ten érés he lye sze rint ille té kes,
szük ség ese tén a leg kö ze leb bi rend õri szerv hez ál lít ja elõ.

(2) Az Rtv. 33.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján
vég re haj tott el fo gás ese tén a sze mély- és tárgy kö rö zés rõl
 szóló jog sza bá lyok sze rint kell el jár ni. Az Rtv. 33.  §-a
(1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján vég re haj tott el fo gás ról

az azt el ren de lõ ha tó sá got, az Rtv. 33.  §-a (1) be kez dé sé -
nek d) pont ja alap ján vég re haj tott el fo gás ról a sze mé lyi
sza bad ság kor lá to zá sát (kény szer gyógy ke ze lést, kény -
szer gyó gyí tást vagy az el me ál la pot meg fi gye lé sét) vég re -
haj tó szer vet ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell. Az Rtv. 33.  §-a
(1) be kez dé sé nek f) pont ja alap ján vég re haj tott el fo gás ról
az ide gen ren dé sze ti ha tó sá got ha la dék ta la nul ér te sí te ni
kell. Az Rtv. 33.  §-a (1) be kez dé sé nek c) vagy d) pont ja
alap ján el fo gott sze mély ér te sí tett hez kí sé ré sé rõl –
amennyi ben az nem rend õri szerv – az elõ ál lí tást vég re haj -
tó rend õri szerv gon dos ko dik. Ha az el ren de lõ ha tó ság
rend õri szerv, ak kor az át kí sé rés vég re haj tá sá ról maga
gon dos ko dik.

(3) A kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek alap ján 
el ren delt elõ ál lí tást az el ren de lõ ha tá ro zat ban meg je lölt
ha tó ság hoz kell fo ga na to sí ta ni. Ha a vég re haj tó rend õri
szerv az el ren de lõ ha tó ság szék he lyé tõl tá vol esik, a sze -
mélyt az el ren de lõ ha tó ság szék he lye sze rin ti rend õri
szerv hez kell elõ ál lí ta ni, az át kí sé ré sé rõl ez utób bi szerv
gon dos ko dik.

43.  §

(1) Az iga zo lás meg ta ga dá sa vagy a sze mé lyi ada tok hi -
te les sé gé nek hi á nya  miatt meg kez dett elõ ál lí tás vég re haj -
tá sát mel lõz ni kell, ha az in téz ke dés alá vont sze mély az
elõ ál lí tás köz ben meg fele lõen iga zol ja ma gát, vagy sze -
mély azo nos sá gát a rend õr meg ál la pí tot ta, és el le ne bûn -
cse lek mény meg ala po zott gya nú ja nem me rült fel, ki vé ve,
ha vele szem ben kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sá ra ke rült
sor.

(2) Az elõ ál lí tás ak kor is mel lõz he tõ, ha az iga zol ta tott
sze mély sze mély azo nos sá ga más, egy sze rûbb mó don tisz -
táz ha tó. A rend õr a meg kez dett, de mel lõ zött elõ ál lí tás ról
is je len tést ké szít.

44.  §

(1) Ha az elõ ál lí tott az Rtv. 33.  §-a (2) be kez dé sé nek
c) pont já ban írt vizs gá lat nak ön ként alá ve ti ma gát, és a
rend õri szerv hez tör té nõ elõ ál lí tá sá ra más ok nem áll fenn,
a vizs gá lat után el kell bo csá ta ni.

(2) A vizs gá lat cél já ból elõ ál lí tott sze mély tõl a min ta vé -
tel, szük ség ese tén – tör vény ben meg ha tá ro zott ke re tek
kö zött – ki kény sze rít he tõ. Ilyen kor a min ta vé tel re rend -
õrorvost, ahol ez nem le het sé ges, vagy ké se del met okoz,
ott az ál la mi egész ség ügyi szol gá lat or vo sát kell igény be
ven ni.

45.  §

(1) A szü lõi fel ügye let vagy gyám ság, il le tõ leg az in té -
ze ti ne ve lés alól ma gát en ge dély nél kül ki vo nó sze mély
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elõ ál lí tá sá ról ér te sí te ni kell a fel ügye let gya kor lá sá ra jo go -
sul tat, in do kolt eset ben a gyám ha tó sá got is.

(2) Az okok és kö rül mé nyek tisz tá zá sa után az elõ ál lí -
tott sze mélyt a szü lõ nek, tör vényes kép vi se lõ nek (gon do -
zó nak), il le tõ leg a leg kö ze leb bi ne ve lõ in té zet nek át kell
adni.

46.  §

(1) Elõ ál lí tás ak kor fo ga na to sít ha tó, ha a párt fo golt a
párt fo gó fel ügye let tel össze füg gõ – kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zott és a Rend õr ség ha tás kö ré be tar to zó – ma ga -
tar tá si sza bá lyo kat meg szeg te.

(2) A párt fo gó fel ügye let alatt álló sze méllyel szem ben,
az elõ írt sza bá lyok meg sér té se  miatt fo ga na to sí tott rend õri 
in téz ke dés rõl a hely, idõ és kö rül mé nyek meg je lö lé sé vel a
fel ügye le tet el ren de lõ bí ró sá got, a vád eme lést el ha lasz tó
ügyészt és a te rü le ti leg ille té kes Igaz ság ügyi Hi va tal Párt -
fo gó Fel ügye lõi Szol gá la tát ér te sí te ni kell.

47.  §

Az elõ ál lí tás az elõ ál lí tott sze mély sza ba don bo csá tá sá -
ig vagy õri zet be vé te lé ig, il le tõ leg elõ ze tes le tar tóz ta tá sá -
ig, de leg fel jebb az Rtv. 33.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ide ig tart.

Idegenrendészeti visszatartás

48.  §

A Rend õr ség a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be -
uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint jo go sult az elõ ál lí tás idõ tar ta mán túl a kül -
föl di vissza tar tá sá ra, leg fel jebb 12 óra idõ tar tam ra.

Elõvezetés

49.  §

(1) Elõ ve ze tést jog sza bály ban erre fel ha tal ma zott ha tó -
sá gok ha tá ro za ta alap ján le het fo ga na to sí ta ni, ha az el ren -
de lõ ha tá ro zat tar tal maz za:

a) a ki bo csá tó szerv meg je lö lé sét,
b) az elõ ve ze ten dõ sze mély ne vét, szü le té si he lyét, ide -

jét, any ja ne vét, lak cím ada ta it,
c) az el já rás alap já ul szol gá ló cse lek ményt,
d) az elõ ve ze tés el ren de lé sé nek okát,
e) az elõ ve ze tés he lyét, ide jét, mód ját (kí sé rés sel, út ba -

in dí tás sal),

f) a ki bo csá tó szerv bé lyeg zõ jét, az el ren de lés re jo go -
sult alá írá sát, to váb bá jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese -
tek ben az ügyész jó vá ha gyá sát.

(2) Ha a ha tá ro zat hi á nyos, úgy az el ren de lõ ha tó ság tól
kér ni kell a ha tá ro zat ki ja ví tá sát, ki egé szí té sét.

(3) Sür gõs eset ben a bí ró ság, az ügyész ség vagy más ha -
tó ság rö vid úton (pl. te le fa xon) kö zölt in téz ke dé se – a ha -
tá ro zat meg kül dé sé ig – pó tol ja a ha tá ro za tot.

(4) Az elõ ve ze tés el ren de lé sé re jo go sult ha tó ság az in -
téz ke dés alá vont sze mély út ba in du lá sá nak el len õr zé sét is
el ren del he ti. Ilyen eset ben a szol gá la ti fel ada tot el lá tó
rend õr el len õr zi az út ba in du lást.

50.  §

(1) Az elõ ve ze té si ha tá ro za tot a rend õr elõ ze tes iga zol -
ta tás után is mer te ti az elõ ve ze ten dõ sze méllyel, utá na kéz -
be sí ti. Rö vid úton el ren delt elõ ve ze tés ese tén a rend õr
meg ne ve zi az el ren de lõ ha tó sá got, köz li az elõ ve ze tés okát 
és he lyét.

(2) A rend õr le he tõ sé get ad arra, hogy az elõ ve ze ten dõ
sze mély az év szak nak meg fele lõen fe löl töz zön, pén zét,
élel mét, fon tos sze mé lyi hasz ná la ti tár gya it – a sa ját és má -
sok tes ti ép sé gét ve szé lyez te tõ esz kö zö kön kí vül – ma gá -
hoz ve gye, a je len lé võ hoz zá tar to zó i tól el bú csúz zon.

(3) Ha az elõ ve ze tés más ként nem tel je sít he tõ az elõ ve -
ze tett sze mélyt a Rend õr sé gen a szük sé ges ide ig, de leg fel -
jebb 12 óra idõ tar tam ra vissza le het tar ta ni. A vissza tar tás -
ra az elõ ál lí tás ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell al kal -
maz ni.

(4) El kell áll ni az elõ ve ze tés tõl, ha azt a pénz bün te tést,
pénz bír sá got he lyet te sí tõ sza bad ság vesz tés bün te tés, el zá -
rás vég re haj tá sa cél já ból ren del ték el, és az elõ ve ze ten dõ
hi telt ér dem lõ en iga zol ja a pénz bün te tés (bír ság) ki fi ze té -
sét. Úgy szin tén ak kor is, ha elõ ve ze tés köz ben a ki sza bott
bír sá got a pos ta hi va tal nál be fi ze ti. Eb ben az eset ben azon -
ban az elõ ve ze tés sel kap cso lat ban fel me rült költ sé gek
meg té rí té sét kez de mé nyez ni kell.

(5) Ha a rend õrnek tu do má sá ra jut, hogy az elõ ve ze ten -
dõ sze mély a Ma gyar Hon véd ség vagy rend vé del mi szerv
tag ja, az elõ ve ze tést nem hajt hat ja vég re, azon ban er rõl je -
len tést ír, és az elõ ve ze ten dõ sze mély elöl já ró ját az elõ ve -
ze tés fo ga na to sí tá sa ér de ké ben meg ke re si.

(6) Ha az elõ ve ze tés bár mely ok ból nem hajt ha tó vég re,
ezt a kö rül ményt a rend õr ha la dék ta la nul je len ti elöl já ró já -
nak, aki so ron kí vül tá jé koz tat ja az el ren de lõt.

Elõállító helyiség

51.  §

(1) Az elõ ál lí tott sze mélyt elõ ál lí tó vagy biz ton sá gos
õr zé sét szol gá ló más he lyi ség ben kell el he lyez ni. Az azo -
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nos ügy ben elõ ál lí tot ta kat el kell kü lö ní te ni. Az elõ ve ze -
tett vagy az 48.  § (1) be kez dé se vagy az 50.  § (3) be kez dé -
se alap ján vissza tar tott sze mélyt, ha az in téz ke dés si ke re -
sen csak így hajt ha tó vég re, a Rend õr sé gen tör té nõ vissza -
tar tás ide jé re elõ ál lí tó he lyi ség ben le het el he lyez ni. Ha az
elõ ál lí tó he lyi ség ben elõ ál lí tott, elõ ve ze tett vagy vissza -
tar tott sze mély van, gon dos kod ni kell az ál lan dó õr zé sé rõl.

(2) Az elõ ál lí tó he lyi ség ben tör té nõ el he lye zés, nyil ván -
tar tás és õr zés vég re haj tá sá nak fel té te le it a rend õri szerv
ve ze tõ je biz to sít ja.

(3) Az elõ ál lí tó he lyi ség ben tör té nõ el he lye zés kor, az
elõ ál lí tott, elõ ve ze tett, vissza tar tott sze mélyt fel kell vi lá -
go sí ta ni az in téz ke dés vár ha tó idõ tar ta má ról. Ru há za tát át
kell vizs gál ni, és tõle el kell ven ni azo kat a tár gya kat, ame -
lye ket fog va tar tás kor sem tart hat ma gá nál. Nyi lat koz tat ni
kell sé rü lé sé rõl, eset le ges pa na szá ról, szük ség ese tén or -
vo si el lá tás ban kell ré sze sí te ni.

Eljárás diplomáciai vagy nemzetközi szerzõdésen
alapuló más mentességet élvezõ személyekkel szemben

52.  §

(1) Ha a rend õr az iga zol ta tás so rán ész le li, hogy az iga -
zol ta tott dip lo má ci ai, il let ve nem zet kö zi szer zõ dé sen ala -
pu ló más men tes sé get él ve zõ, nem ma gyar ál lam pol gár sá -
gú sze mély, ak kor rög zí ti a tény ál lást, és a továb biak ban a
men tes sé get él ve zõ sze méllyel szem ben a sze mély azo nos -
ság meg ál la pí tá sán túl to váb bi in téz ke dést nem tesz.

(2) A men tes sé get él ve zõ sze mély ál tal el kö ve tett bûn -
cse lek mény vagy sza bály sér tés meg ala po zott gya nú ja ese -
tén a rend õr fo ga na to sít ja a szük sé ges hely szí ni in téz ke -
dést, fel je len tést tesz, és a vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint
vég zi az egyéb el já rá si cse lek mé nye ket, ki vé ve a men tes -
sé get él ve zõ sze méllyel szem be ni köz vet len in téz ke dést.

(3) A dip lo má ci ai, il let ve kon zu li kép vi se let he lyi sé gei
sért he tet le nek, ezek be a he lyi sé gek be hi va ta los el já rá sa
so rán a rend õr nem lép het be, ki vé ve, ha ezt a kép vi se let
ve ze tõ je kez de mé nye zi, vagy hoz zá já rul. A hoz zá já ru lás
meg szer zé sét a szol gá la ti út be tar tá sá val kell kez de mé -
nyez ni. A men tes sé get él ve zõ sze mély nek a ma gán la ká sát
ugyan az a sért he tet len ség és vé de lem il le ti meg, mint a
kép vi se let he lyi sé ge it.

(4) A dip lo má ci ai, il let ve kon zu li kép vi se let he lyi sé gei,
azok be ren de zé sei és az ott levõ egyéb va gyon tár gyak, va -
la mint a kép vi se let köz le ke dé si esz kö zei men te sek a ku ta -
tás, az igény be vé tel, a le fog la lás vagy a vég re haj tás alól.

(5) Az (1)–(4) be kez dés sze rin ti in téz ke dés rõl so ron kí -
vül ér te sí te ni kell a Kül ügy mi nisz té ri um ügye le tét.

(6) Az (1) be kez dés sze rin ti sze mé lyek ál tal kez de mé -
nye zett rend õrségi el já rá sok so rán a vo nat ko zó jog sza bá -
lyok ban sze rep lõ fel té te lek vizs gá la tán túl a dön tés elõtt be 
kell sze rez ni a Kül ügy mi nisz té ri um ál lás fog la lá sát is.

Eljárás országgyûlési képviselõvel, országgyûlési
biztossal, bíróval, ügyésszel szemben

53.  §

(1) A rend õr az or szág gyû lé si kép vi se lõt, az or szág gyû -
lé si biz to so kat, az Al kot mány bí ró ság el nö két, az Ál la mi
Szám ve võ szék el nö két és al el nö két, a leg fõbb ügyészt, az
al kot mány bí rót, az eu ró pai par la men ti kép vi se lõt, a hi va -
tá sos bí rót és az ügyészt csak tet ten érés ese tén ve he ti õri -
zet be, és el le ne csak men tel mi jo gá nak fel füg gesz té se ese -
tén in dít hat bün te tõ el já rást, vagy – ki vé ve, ha a men tel mi
jog jo go sult ja men tel mi jo gá ról le mond – sza bály sér té si
el já rást, il let ve al kal maz hat vele szem ben bün te tõ el já rás -
jo gi kény szer in téz ke dést.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lye ket sza -
bály sér tés el kö ve té se ese tén sze mély azo nos sá guk meg ál -
la pí tá sa cél já ból a rend õr iga zol tat hat ja, men tel mi joga
meg ál la pí tá sa után fel je lent he ti, de – ki vé ve ha men tel mi
jo gá ról le mond – nem fi gyel mez tet he ti, ve lük szem ben
hely szí ni bír sá got nem szab hat ki.

Idegenrendészeti feladatok

54.  §

A rend õr a nem ma gyar ál lam pol gár ma gyar or szá gi be -
uta zá sá val és tar tóz ko dá sá val kap cso la tos ügyek ben a kü -
lön jog sza bá lyok ban és kö zös sé gi nor mák ban meg ha tá ro -
zott in téz ke dé se ket fo ga na to sít hat ja.

Eljárás a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek
tagjaival szemben

55.  §

(1) A Ma gyar Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek tag -
já val szem ben a rend õr a tes tü let és a rend fo ko zat te kin té -
lyé nek meg óvá sá val in téz ke dik. A sze mé lyi sza bad sá got
kor lá to zó rend õri in téz ke dé sek rõl  szóló ren del ke zé se ket –
szük ség ese tén – a Ma gyar Hon véd ség és a rend vé del mi
szerv tag ja i ra vo nat ko zó an is al kal maz ni kell.

(2) A Ma gyar Hon véd ség tény le ges ka to nai ál lo má nyú
tag ját a leg kö ze leb bi hely õr ség-pa rancs nok ság ra, hely õr -
ség ko men dáns hoz kell elõ ál lí ta ni. Ha az tá vo labb van,
mint a leg kö ze leb bi rend õri szerv, a rend õri szerv hez kell
az elõ ál lí tást fo ga na to sí ta ni, és er rõl ér te sí te ni kell a hely -
õr ség pa rancs no kát (ügye le te sét) vagy a ko men dánst.

(3) A rend vé del mi szerv be osz tott ját a rend õri szerv hez
kell elõ ál lí ta ni. Er rõl az ille té kes szerv pa rancs no kát (az
ügye le tes tisz tet) ér te sí te ni kell.
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(4) A Ma gyar Hon véd ség tag ját is a rend õri szerv hez
kell elõ ál lí ta ni, ha az arra okot adó cse lek mé nyét pol gá ri
sze méllyel kö zö sen kö vet te el.

(5) Ha az elõ ál lí tan dó sze mély lõ fegy ver rel ren del ke -
zik, a biz ton sá gi in téz ke dé sek meg té te le mel lett fel kell
szó lí ta ni a lõ fegy ve re fel ta lá lá si he lyé nek köz lé sé re, il le -
tõ leg le kell fegy ve rez ni.

Rendõri közremûködés végrehajtási eljárásban

56.  §

(1) A Rend õr ség az ál la mi és a he lyi ön kor mány za ti
szer vek ál tal fo ga na to sí tott vég re haj tá si el já rás ban részt
vevõ sze mé lyek biz ton sá ga meg óvá sá hoz se gít sé get nyújt, 
va la mint a vég re haj tá si el já rás ban al kal maz ha tó hely szí ni
kény szer cse lek mé nyek nek való el len sze gü lést meg szün -
te ti, to váb bá, ha a vég re haj tá si kény szer cse lek mény re fel -
jo go sí tott a Rend õr ség köz re mû kö dé sét kéri, vég re hajt ja a
bí ró ság in téz ke dé sé ben meg ha tá ro zott adós sze mé lye el le -
ni kény szer cse lek ményt (2004. évi CXL. tör vény, 1994.
évi LIII. tör vény).

(2) A köz re mû kö dõ rend õrt, az erre irá nyu ló ké re lem
alap ján, az ille té kes rend õrkapitányság ve ze tõ je ren de li ki, 
sür gõs eset ben a vég re haj tá si cse lek ményt fo ga na to sí tó
szó be li ké ré sé re is. A rend õr a vég re haj tás hely szí nén a
köz re mû kö dést kérõ in téz ke dé se alap ján mû kö dik köz re.
Sür gõs ki ren de lés ese tén a rend õrkapitányság ve ze tõ je
leg alább két fõs jár õrt ve zé nyel ki, amely nek ve ze tõ jét a
pa rancs no ki ál lo mány ból je lö li ki.

(3) A ki ren delt rend õr vég re haj tá si cse lek mé nye ket nem 
vé gez het, a vég re haj tót ki zá ró la go san meg il le tõ kény szer -
cse lek ményt nem fo ga na to sít hat, ra ko dá si, szál lí tá si mun -
ká ban nem ve het részt. A rend õr az Rtv-ben meg ál la pí tott
kény sze rí tõ esz kö zök meg fe le lõ al kal ma zá sa mel lett gon -
dos ko dik ar ról, hogy az il le ték te len sze mé lye ket tá vol tart -
sa a vég re haj tás hely szí né tõl.

(4) A ki ve zé nyelt rend õr köz vet len elöl já ró ja kö te les
gon dos kod ni erõ sí tés rõl, ha a fel adat tel je sí té se ne héz sé -
gek be üt kö zik.

IV. FEJEZET

A KÉNYSZERÍTÕ ESZKÖZÖK

Általános szabályok

57.  §

(1) A rend õr szol gá la ta jog sze rû tel je sí té se kor kö te les
in téz ke dé se i nek ér vényt sze rez ni, en nek ér de ké ben elõ ze -
tes fi gyel mez te tés után, az ará nyos ság el vé nek figye -
lembe véte lével kény sze rí tõ esz közt al kal maz hat. Ha a fi -

gyel mez te tés a rend õri in téz ke dés ered mé nyes sé gét ve szé -
lyez te ti, a kény sze rí tõ esz köz elõ ze tes fi gyel mez te tés nél -
kül is al kal maz ha tó.

(2) A rend õr a kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sa so rán a
tes ti ép ség hez fû zõ dõ jo go kat kö te les tisz te let ben tar ta ni,
és a tes ti ép sé get csak a leg szük sé ge sebb mér ték ben ve szé -
lyez tet he ti.

(3) A kény sze rí tõ esz kö zök al kal ma zá sát köve tõen a
rend õr elöl já ró ja vizs gál ja an nak szük sé ges sé gét, jog sze -
rû sé gét, az ará nyos ság kö ve tel mé nyé nek meg tar tá sát,
amely nek so rán:

a) meg hall gat ja azt, aki vel szem ben a kény sze rí tõ esz -
közt al kal maz ták, va la mint az ese mény nél je len lé võ sze -
mé lye ket,

b) szük ség ese tén tisz táz za a rend õr je len té sé ben ész -
lelt el lent mon dá so kat.

(4) A rend õr elöl já ró ja a meg ál la pí tá sa i ról rész le tes je -
len tést ké szít, ha a meg ál la pí tá sa sze rint a kény sze rí tõ esz -
kö zök al kal ma zá sá ra tör vényes fel té te lek hi á nyá ban ke rült 
sor, az in téz ke dõ rend õr el len el já rást kez de mé nyez.

58.  §

(1) A kény sze rí tõ esz kö zök Rtv. sze rin ti meg ha tá ro zá -
sá nak sor rend je fo ko za tos sá got is je lent, sú lyo sabb kény -
sze rí tõ esz köz csak ak kor al kal maz ha tó, ha az eny hébb
kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sa nem ve ze tett ered mény re,
vagy si ke re ele ve ki lá tás ta lan.

(2) A kény sze rí tõ esz kö zök al kal ma zá sa so rán el len sze -
gü lés nek kell te kin te ni azt a cél za tos, fi zi kai erõ ki fej tés sel
járó te vé keny sé get, amely a rend õrt jog sze rû in téz ke dé sé -
nek meg kez dé sé ben, foly ta tá sá ban vagy be fe je zé sé ben
aka dá lyoz za, így kü lö nö sen, ha va la ki élet, tes ti ép ség el le -
ni fe nye ge tés sel vagy fi zi kai erõ szak kal aka dá lyoz za,
hogy a rend õr va la ho vá be lép jen, va la hol tar tóz kod jon,
va la hon nan tá voz zon, va la kit sze mé lyes sza bad sá gá ban
kor lá toz zon, il le tõ leg va la ki vel szem ben in téz ke dést fo ga -
na to sít son.

(3) A kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sát jól hall ha tó, kö -
zért he tõ és ha tá ro zott mó don elõz ze meg:

a) a jog el le nes ma ga tar tás ab ba ha gyá sá ra való fel szó lí -
tás, „a tör vény ne vé ben” sza vak elõ re bo csá tá sá val,

b) fi gyel mez te tés, hogy kény sze rí tõ esz köz alkalma -
zása kö vet ke zik.

(4) A kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sá ról a rend õr je len -
tést ké szít, amely tar tal maz za:

a) hol, mi kor, ki vel szem ben, mi lyen kény sze rí tõ esz -
közt hasz nált, és en nek mi volt az in do ka,

b) ele get tett-e a (3) be kez dés a) és b) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek, ha nem, en nek mi volt az
oka,

c) ke let ke zett-e sé rü lés, és mi lyen fokú, il let ve kelet -
kezett-e do log ban anya gi kár,
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d) mi tör tént a sé rült tel,
e) ha tá ma dás  miatt tör tént a kény sze rí tõ esz köz al kal -

ma zá sa, mi volt a tá ma dás ra hasz nált esz köz,
f) a ta núk ada ta it,
g) az al kal ma zást le he tõ vé tevõ tör vényhelyre való hi -

vat ko zást.

Testi kényszer

59.  §

(1) Kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sa fel té te le i nek fenn -
ál lá sa ese tén tes ti kény szert ak kor kell al kal maz ni, ha a
rend õri erõ fö lény vagy az in téz ke dés alá vont sze mély ál -
la po ta, ma ga tar tá sa foly tán a rend õri in téz ke dés ered mé -
nyes sé ge ez zel biz to sít ha tó.

(2) A tes ti kény szer al kal ma zá sa so rán a rend õr fel hasz -
nál hat ja az ön vé del mi fo gá so kat is.

Bilincs alkalmazása

60.  §

(1) Bi lincs al kal ma zá sa kü lö nö sen az zal szem ben in do -
kolt:

a) aki erõ sza kos, ga ráz da ma ga tar tást ta nú sít, és en nek
ab ba ha gyá sá ra tes ti kény szer rel nem kész tet he tõ,

b) aki az in téz ke dõ rend õrt, an nak se gí tõ jét, il let ve az
in téz ke dés ben köz re mû kö dõt meg tá mad ja,

c) aki nek az el fo gá sá ra bûn cse lek mény el kö ve té sé nek
meg ala po zott gya nú ja  miatt ke rült sor, és szö ké se bi lincs
al kal ma zá sa nél kül nem aka dá lyoz ha tó meg,

d) aki nek a jog sze rû in téz ke dés sel szem be ni el len sze -
gü lé se tes ti kény szer rel nem tör he tõ meg,

e) aki ön ká ro sí tó ma ga tar tást ta nú sít, vagy ilyen ma ga -
tar tás ta nú sí tá sá val fe nye get.

(2) Az elöl já ró a fog va tar tott sze mély bi lin cse lé sét a kí -
sé rés és a fog dán kí vü li õr zés ide jé re is el ren del he ti, ha
szö ké se bi lincs al kal ma zá sa nél kül nem aka dá lyoz ha tó
meg.

(3) Bi lin cse lést az erre a cél ra rend sze re sí tett esz köz zel
kell vég re haj ta ni. En nek hi á nyá ban, vagy ezek meg hi bá -
so dá sa, meg ron gá ló dá sa ese tén más, ilyen cél ra meg fe le lõ
esz köz is al kal maz ha tó, de ti los vé kony fém- vagy mû -
anyag hu zalt, a jel le gé nél fog va sé rü lést oko zó esz közt al -
kal maz ni.

(4) A bi lin cse lés mód jai:
a) két vagy több em ber ke zé nek egy más hoz bilincse -

lése,
b) ke zek elõ re, il let ve hát ra bi lin cse lé se,
c) in do kolt eset ben lá bak egy más hoz bi lin cse lé se,
d) in do kolt eset ben tárgy hoz bi lin cse lés.

(5) Ti los a tárgy hoz bi lin cse lést jár mû ben tör té nõ szál lí -
tás köz ben al kal maz ni. Ti los a bi lincs olyan mó don való
hasz ná la ta, amely in do ko lat la nul fáj dal mat, sé rü lést okoz
vagy jel le gé nél fog va meg alá zó.

(6) A bi lin cse lés mód ját az in téz ke dõ rend õr az adott
kö rül mé nyek kö zött a leg cél irá nyo sab ban vá laszt ja meg
az zal, hogy:

a) a ke zek hát ra bi lin cse lé se ak kor cél sze rû, ha a bi lincs 
al kal ma zá sá ra tes ti kény szer út ján ke rül sor, vagy ala pos
ok kal tar ta ni le het rend õr el le ni tá ma dá sá tól, il let ve szö -
kés tõl,

b) láb bi lin cse lés, il let ve kéz és láb bi lin cse lés együt tes
al kal ma zá sa ak kor in do kolt, ha ar ról, aki vel szem ben al -
kal maz zák fel té te lez he tõ, hogy ön ma gá ban vagy más ban
kéz bi lincs al kal ma zá sa ese tén is kárt tud okoz ni, il le tõ leg
ter ror cse lek mény el kö ve té sén tet ten ér ték,

c) tárgy hoz bi lin cse lés nek ak kor van he lye, ha a sze -
mély ön ká ro sí tá sá nak, tá ma dá sá nak vagy szö ké sé nek
meg aka dá lyo zá sa, el len sze gü lé sé nek meg tö ré se, il let ve az 
in téz ke dés ered mé nyes be fe je zé se más mó don nem biz to -
sít ha tó.

(7) Nem mi nõ sül em ber te len, meg alá zó bá nás mód nak a
sze mély fek võ hely zet ben tör té nõ meg bi lin cse lé se, ha arra
tá ma dá sa vagy erõ sza kos ma ga tar tá sa  miatt ke rült sor.

Vegyi eszköz, elektromos sokkoló eszköz, rend õrbot,
kardlap, illetõleg más eszköz alkalmazása

61.  §

(1) A rend õr ve gyi esz közt, elekt ro mos sok ko ló esz közt, 
rend õrbotot, kard la pot, il le tõ leg más esz közt sa ját el ha tá -
ro zá sá ból vagy elöl já ró ja pa ran csá ra hasz nál hat.

(2) A rend õrbottal (gu mi bot, ton fa) egy te kin tet alá esik
min den más al kal mi esz köz, amely nek ha tá sa a rend sze re -
sí tett rend õrbotéval azo nos.

(3) A rend õr az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott esz közt
szol gá la ton kí vül ma gá nál tart hat ja, de lát ha tó an nem vi -
sel he ti.

(4) A rend õr az in téz ke dés meg kez dé se kor, amennyi ben 
a kö rül mé nyek meg kí ván ják, a ve gyi esz közt, elekt ro mos
sok ko ló esz közt he lyez ze ké szen lét be, a rend õrbotot, a
kar dot fog ja kéz be, és ké szül jön fel tá ma dás el há rí tá sá ra,
el len sze gü lés meg tö ré sé re.

(5) Az ütés le he tõ leg a tá ma dó vég ta got érje, ke rül ni
kell, hogy az ütés a fej re, de rék ra, gyo mor ra, has ra irá nyul -
jon.

(6) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kény sze rí tõ esz -
kö zö ket nem sza bad a tá ma dás, el len sze gü lés meg szû né se, 
meg tö ré se után al kal maz ni.

(7) A könny gáz grá nát tö meg osz la tás ra vagy zárt tér ben
ki ala kult el len ál lá si góc fel szá mo lá sá ra al kal maz ha tó az -
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zal, hogy az min dig pa rancs ra, a hely szí nen tar tóz ko dó pa -
rancs nok ál tal meg ha tá ro zott mó don ak kor tör tén het, ha
egy ide jû leg gon dos kod tak a rend õröknek a könny gáz ha -
tá sa el le ni vé del mé rõl.

Szolgálati kutya alkalmazása

62.  §

(1) A rend õr a szol gá la ti ku tyát az Rtv. 50.  §-ban meg -
ha tá ro zott fel té te lek sze rint al kal maz hat ja:

a) pó rá zon ve zet ve, száj ko sár ral el lát va,
b) pó ráz nél kül, száj ko sár ral el lát va,
c) pó rá zon ve zet ve, száj ko sár nél kül,
d) száj ko sár és pó ráz nél kül.

(2) A rend õr csak ki kép zett, egész sé ges, ápolt és jó
erõn lé tû ku tyá val lát hat el szol gá la tot.

(3) A rend õr a szol gá la ti ku tyát nyil vá nos hely re fel ada -
ta el lá tá sa cél já ból vi he ti be.

Az útzár

63.  §

(1) Köz úton vagy a köz for ga lom szá má ra meg nyi tott
egyéb úton út zár csak el len õr zõ-át en ge dõ pont ré sze ként
te le pít he tõ.

(2) Az út zá rat – a for ga lom kor lá to zás hoz szük sé ges jel -
zé se ken túl – a te le pí tés he lyén „út zár” fel ira tú ki egé szí tõ
táb lá val el lá tott „egyéb ve szély” köz úti köz le ke dé si jel zõ -
táb lá val kell je lez ni, köz úton éj sza ka meg kü lön böz te tõ
fény jel zé sét mû köd te tõ jár mû vagy vil lo gó sár ga fényt adó 
be ren de zés el he lye zé sé vel is meg kell je löl ni.

(3) Az in téz ke dés fo ga na to sí tá sa elöl me ne kü lõ, bûn -
cse lek ményt el kö ve tõ sze mély fel tar tóz ta tá sa ér de ké ben
az út szol gá la ti jár mû vel tör té nõ el tor la szo lá sa csak sür gõs 
eset ben, az út zár te le pí té sé nek el ren de lé sé re jo go sult en -
ge dé lyé vel tör tén het. A szol gá la ti jár mû meg kü lön böz te tõ
fény jel zé sét ek kor fo lya ma to san mû köd tet ni kell. Az en -
ge dé lye zõ kö te les ha la dék ta la nul gon dos kod ni a (2) be -
kez dés ben elõ írt fel té te lek biz to sí tá sá ról.

(4) Ha az út zár te le pí té se ha tár át ke lõ he lyen tör té nik, az
ille té kes vám szer vet is tá jé koz tat ni kell.

(5) Az út zár al kal ma zá sát az or szá gos rend õrfõkapitány
a ren dé sze ti vagy a bûn ügyi fõ igaz ga tó, a Köz tár sa sá gi Õr -
ez red ál tal õr zött lé te sít mé nyek és biz to sí tott ren dez vé -
nyek vo nat ko zá sá ban a Köz tár sa sá gi Õr ez red pa rancs no -
ka, ha tás kö re sze rint el lá tott spe ci á lis fel ada tok vég re haj -
tá sa so rán a Ké szen lé ti Rend õr ség pa rancs no ka, ille té -
kességi te rü le tén a me gyei (fõ vá ro si) rend õrfõkapitány, a
ren dé sze ti vagy a bûn ügyi igaz ga tó, il le tõ leg au tó pá lya,

au tó út ki vé te lé vel a rend õrkapitány vagy a ha tár ren dé sze ti
ki ren delt ség ve ze tõ je ren del he ti el.

Lõfegyverhasználat

64.  §

A lõ fegy ver hasz ná la ti jog azt a rend õrt il le ti meg, aki -
nek iga zol vá nyá ban a „fegy ver vi se lés re és in téz ke dés re
jo go sult” fel ha tal ma zás fel van tün tet ve. A lõ fegy ver hasz -
ná la ti jog gya kor lá sa füg get len at tól, hogy a rend õr egyen -
ru hát vagy pol gá ri öl tö ze tet vi sel, szol gá lat ban van vagy
azon kí vül, és ren del ke zik-e szol gá la ti lõ fegy ver rel.

65.  §

A rend õr a lõ fegy ver hasz ná lat so rán el sõ sor ban a Rend -
õr ség nél rend sze re sí tett lõ fegy vert hasz nál ja. Az Rtv.
53.  §-ának (2) be kez dé se alap ján fegy ver ként hasz nál ha tó
más do log le het a nem rend sze re sí tett lõ fegy ver és min den
olyan esz köz, amely a rend õr fel ada tá nak tel je sí té sét elõ -
se gí ti.

66.  §

(1) A fegy ver hasz ná la tot meg elõ zõ fi gyel mez te tést ért -
he tõ en, ha tá ro zot tan „a tör vény ne vé ben fegy vert hasz ná -
lok” sza vak kal kell meg ten ni.

(2) A lõ fegy ver hasz ná lat csak arra a sze mély re irá nyul -
hat, aki vel szem ben az Rtv. 54.  §-ban meg ha tá ro zott fel té -
te lek fenn áll nak.

67.  §

(1) Elöl já ró ja pa ran csá ra a rend õr kö te les a lõ fegy ve rét
hasz nál ni. A lõ fegy ver pa rancs ra tör té nõ hasz ná la tá nak
jog sze rû sé gé ért a pa ran csot ki adó elöl já ró a fe le lõs. E pa -
rancs vég re haj tá sa csak ak kor ta gad ha tó meg, ha a rend õr
tud ja, hogy a lõ fegy ver hasz ná la tá val bûn cse lek ményt kö -
vet ne el.

(2) Csa pat erõ zárt alak zat ban tör té nõ al kal ma zá sa ese -
tén a rend õr sa ját el ha tá ro zá sá ból is hasz nál hat ja lõ fegy ve -
rét, ha a zárt alak zat tól el sza kadt, vagy alak za ton kí vü li
fel adat el lá tá sá ra kap uta sí tást.

68.  §

(1) A lõ fegy ver hasz ná lat so rán ke rül ni kell az em be ri
élet ki ol tá sát. A lö vést le he tõ leg láb ra, ha pe dig a tá ma dó
ke zé ben a tá ma dás ra tá vol ról is fel hasz nál ha tó esz köz van, 
kéz re kell irá nyí ta ni.
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(2) Az Rtv. 55.  §-ában meg ha tá ro zot ta kon túl nincs he -
lye a lõ fegy ver hasz ná lat nak, ha a lõ fegy ver hasz ná lat az ál -
lam ha tá ron át lö vést idéz ne elõ, il let ve a ha tár úton köz le -
ke dõ sze méllyel szem ben, ki vé ve ha fegy ve re sen vagy fel -
fegy ver kez ve el kö ve tett tá ma dást avagy fegy ve res el len ál -
lást kell le küz de ni.

(3) Ha a tör vény csak a köz vet len fe nye ge tés vagy tá ma -
dás el há rí tá sa cél já ból te szi le he tõ vé a fegy ver hasz ná la tot,
és a köz vet len fe nye ge tés vagy tá ma dás bár mely ok nál
fog va meg szûnt, a lõ fegy ver hasz ná la ti jo go sult ság is
azon nal meg szû nik. A lõ fegy ver hasz ná lat to váb bi al kal -
ma zá sá nak he lye nincs, ha az a cél ját el ér te.

69.  §

(1) Sze mély re szán dé ko san le adott lö vés ak kor is lõ -
fegy ver hasz ná lat nak mi nõ sül, ha az nem oko zott sé rü lést.

(2) Nem mi nõ sül lõ fegy ver hasz ná lat nak:
a) a fi gyel mez te tõ lö vés,
b) az ál lat ra vagy tárgy ra irá nyu ló lö vés,
c) a nem szán dé ko san be kö vet ke zett lö vés.

(3) A fi gyel mez te tõ lö vést ál ta lá ban füg gõ le ges irány -
ba, a lég tér be kell le ad ni. Ha ez nem biz ton sá gos, a lö vés
irá nyát úgy kell meg vá lasz ta ni, szá mol va a be csa pó dást
eset le ge sen kö ve tõ gu ru lat tal is, hogy a lö ve dék éle tet, tes -
ti ép sé get ne ve szé lyez tes sen, és le he tõ leg ne okoz zon
anya gi kárt.

(4) Ha a tá ma dás köz ve tett, a tá ma dó ah hoz tár gyat vagy 
ál la tot al kal maz, ak kor a rend õr el sõ sor ban tárgy ra, ál lat ra
ad le lö vést. A rend õr az õt vagy se gí tõ jét jár mû vel el üt ni
szán dé ko zó tá ma dó jár mû vé nek ke re ke i re, az em ber re
uszí tott ku tya tá ma dá sa ese tén az ál lat ra le adott lö vés sel
há rít ja el a ve szélyt.

(5) Má sok sze mé lyét, va gyo nát köz vet le nül ve szé lyez -
te tõ meg va dult ál lat ra a rend õr ak kor lõ het, ha a ve szély -
hely zet el há rí tá sá ra az adott kö rül mé nyek kö zött más le he -
tõ ség nincs. Szol gá la ti fel ada ta tel je sí té sé nek ér de ké ben a
rend õr a tes ti ép sé gét köz vet le nül ve szé lyez te tõ ál la tot le -
lõ he ti.

(6) A tárgy ra, ál lat ra irá nyu ló lö vés nek fel té te le, hogy
az em ber éle tét, tes ti ép sé gét ne ve szé lyez tes se.

(7) Ha a lõ fegy ver hasz ná lat nak nem mi nõ sü lõ lö vés a
rend õrnek fel ró ha tó ok ból jön lét re, il let ve ilyen lö vés a
rend õr fi gyel met len sé ge, gon dat lan sá ga kö vet kez té ben
kárt, sé rü lést okoz, a be kö vet ke zett ered mény tõl füg gõ en
fe gyel mi vagy bün te tõ el já rást kell in dí ta ni.

70.  §

(1) Az Rtv. 54.  §-ának g) pont ja al kal ma zá sá ban el kö -
ve tõn ki zá ró lag a tet test és társ tet test kell ér te ni, a lõ fegy -
ver az ilyen cse lek mény el kö ve té sén tet ten ért, il let ve ilyen 

cse lek mény  miatt kö rö zött, azo no sí tott el kö ve tõ vel szem -
ben hasz nál ha tó.

(2) Az Rtv. 54.  §-ának j) pont ja alap ján ak kor hasz nál -
ha tó lõ fegy ver, ha az el fo gás, az õri zet be vé tel, il let ve a
fog va tar tás in do ka az Rtv. 54.  §-ának g) pont já ban meg -
ha tá ro zott bûn cse lek mény.

71.  §

(1) A lõ fegy ver hasz ná lat so rán sé rül tet el sõ se gély ben
kell ré sze sí te ni, gon dos kod ni kell or vo si el lá tá sá ról, a köz -
vet len hoz zá tar to zó ja ér te sí té sé rõl.

(2) A lõ fegy ver hasz ná la tot, va la mint a ha laszt ha tat lan
se gít ség nyúj tást köve tõen a rend õr köz vet len elöl já ró ját
ha la dék ta la nul ér te sí ti, és an nak meg ér ke zé sé ig a hely -
színt biz to sít ja. Az elöl já ró in téz ke dik a hely szí ni szem le
le foly ta tá sá ra, füg get le nül at tól, hogy tör tént-e sze mé lyi
sé rü lés vagy ke let ke zett-e kár. Az elöl já ró a lõ fegy ver -
hasz ná lat ról je len tést tesz a szol gá la ti út be tar tá sá val.

(3) A rend õri szerv ve ze tõ je há rom mun ka na pon be lül
kö te les ki vizs gál ni a lõ fegy ver hasz ná lat jog sze rû sé gét,
szak sze rû sé gét.

(4) Ha a lõ fegy ver hasz ná lat ra fog va tar tot tal szem ben
ke rült sor, ak kor er rõl a fog va tar tá sért fe le lõs ha la dék ta la -
nul ér te sí ti a rend õri szerv szék he lye sze rint ille té kes me -
gyei (fõ vá ro si) fõ ügyész ség bün te tés-vég re haj tá si fel -
ügye le ti ügyé szét. A (3) be kez dés ben elõ írt vizs gá lat alap -
ján ho zott ha tá ro za tot az ira tok kal együtt meg kell kül de ni
az ügyész nek.

(5) Lõ fegy ver hasz ná lat és lõ fegy ver hasz ná lat nak nem
mi nõ sü lõ lö vés ese tén a vizs gá la tot az köz igaz ga tá si ha tó -
sá gi el já rás ál ta lá nos sza bá lyai sze rint kell le foly tat ni.

72.  §

(1) A vizs gá lat so rán je len tést kell írat ni a lõ fegy vert
hasz ná ló rend õrrel, a lõ fegy ver hasz ná la tá ra uta sí tást adó
elöl já ró val és az zal a rend õrrel, aki nek hi telt ér dem lõ tu do -
má sa van az ese mény rõl. Nem ve het részt a vizs gá lat ban,
aki nek je len tés írá si kö te le zett sé ge van. Ha a szerv ve ze tõ -
jé vel szem ben je len tés írá si kö te le zett ség vagy egyéb ki zá -
ró ok áll fenn, a vizs gá la tot a fe let tes rend õri szerv ve ze tõ je 
foly tat ja le.

(2) A lõ fegy vert hasz ná ló rend õr je len té se a kö vet ke zõ -
ket tar tal maz za:

a) mi kor, hol, ki vel szem ben, mi lyen fegy vert hasz nált, 
hány lö vést adott le, a fegy ver tí pu sát, gyá ri szá mát,

b) a lõ fegy ver hasz ná lat okát,
c) a meg elõ zõ in téz ke dé se ket,
d) mi lyen sé rü lés tör tént, sor ke rült-e el sõ se gély nyúj -

tás ra, or vo si el lá tás ra, hol tar tóz ko dik a sé rült,
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e) mi lyen kárt oko zott a lö vés, ki a ká ro sult, a rend õr, il -
let ve a ká ro sult mit tett a kár eny hí té sé re,

f) a hely szín re, a ta núk ra, a bûn je lek re és az egyéb kö -
rül mé nyek re vo nat ko zó ada to kat,

g) a fegy ver hasz ná lat ra fel jo go sí tó tör vényhelyre tör té -
nõ hi vat ko zást.

(3) A vizs gá lat so rán a hely szí ni szem le és a rend õri je -
len té sek ada ta it is figye lembe véve meg kell hall gat ni az
ér de kel te ket, kü lö nö sen az in téz ke dés ál tal érin tet tet, a sé -
rül tet és azt, aki nek a lõ fegy ver hasz ná lat kárt oko zott.

(4) A vizs gá la tot le zá ró ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek
tar tal maz nia kell a lõ fegy ver hasz ná lat jog sze rû sé ge mi nõ -
sí té sé re vo nat ko zó meg ál la pí tást, a fegy ver hasz ná lat jog -
el le nes sé ge meg ál la pí tá sa ese tén a fe le lõs ség re vo ná si el já -
rás meg in dí tá sá ra vo nat ko zó dön tést, to váb bá a fel leb be -
zé si jog ra vo nat ko zó tá jé koz ta tást. Az in do ko lás nak tar tal -
maz nia kell a rö vid tény ál lást, a sé rü lé se ket, az oko zott
kárt, az érin tett sze mé lyek ada ta it. A ha tá ro zat 1-1 pél dá -
nyát kéz be sí te ni kell az érin tet tek nek.

(5) Ha a lõ fegy ver hasz ná lat tal kap cso lat ban a rend õri
szerv ve ze tõ je bûn cse lek mény meg ala po zott gya nú ját ál -
la pít ja meg, fel je len tést tesz az ille té kes ügyész sé gi nyo -
mo zó hi va tal nál, fe gyel mi vét ség gya nú ja ese tén in téz ke -
dik a fe gyel mi el já rás le foly ta tá sá ra.

(6) A lõ fegy ver hasz ná lat nak nem mi nõ sü lõ (tárgy ra
vagy ál lat ra irá nyu ló, va la mint a fi gyel mez te tõ és a nem
szán dé ko san lét re jött) lö vést a rend õr le he tõ leg azon nal,
szó ban je len ti elöl já ró já nak, majd írá sos je len tést ké szít,
amely tar tal maz za:

a) mi kor, hol, mi lyen cél ból, hány lö vést adott le,
b) a lö vést ki vál tó kö rül mé nye ket, fi gyel mez te tõ lö vés -

nél az al kal ma zott meg elõ zõ in téz ke dé se ket, vagy azok
mel lõ zé sé nek oka it,

c) a lö vés irá nyát és kö vet kez mé nyét,
d) ha a lö vés sé rü lést vagy kárt oko zott, an nak le írá sát,
e) a lö vést köve tõen tett in téz ke dé se it,
f) a hely szín re, a ta núk ra, egyéb kö rül mé nyek re vo nat -

ko zó ada to kat.

(7) Ha a (6) be kez dés sze rin ti lö vés sé rü lést vagy kárt
oko zott, a lõ fegy ver hasz ná lat ra vo nat ko zó ren del ke zé sek
sze rint kell a vizs gá la tot le foly tat ni, és ha tá ro za tot hoz ni.

Csapaterõ alkalmazása

73.  §

(1) A csa pat erõ al kal ma zá sa ese tén a Rend õr ség a sze -
mé lyi ál lo mány össze vo ná sa és kö te lék be szer ve zé se, en -
nek egy sze mé lyi pa rancs no ki ve ze tés alá he lye zé se, to -
váb bá sa já tos tak ti kai sza bá lyok al kal ma zá sa út ján biz to -
sít ja a fel adat vég re haj tá sát.

(2) Az Rtv. 58.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban rög zí -
tett cse lek mény el kö ve té se ese tén a csa pat erõ al kal ma zá -

sát az al kot má nyos jog sza bá lyok sze rint ho zott dön tés
alap ján az or szá gos rend õrfõkapitány ren del he ti el.

(3) A csa pat erõ al kal ma zá sá nak el ren de lé sé re ille té -
kességi te rü le tén az Rtv. 58.  §-a (1) be kez dé sé nek b)–j)
pont ja i ban meg ha tá ro zott ese tek ben a rend õrkapitány, a
rend õrfõkapitány és az or szá gos rend õrfõkapitány vagy
he lyet te se ik jo go sul tak. A csa pat erõt az erre a cél ra lét re -
ho zott törzs, va la mint az alá ren delt al egy sé gek, szol gá la ti
cso por tok, cso por to sí tá sok élén álló pa rancs no kok út ján
az el ren de lõ vagy az ál ta la in téz ke dés ben ki je lölt pa rancs -
nok (a továb biak ban: pa rancs nok) ve ze ti. Az al kal ma zás
ter vét a pa rancs nok ké szí ti elõ, és an nak szol gá la ti elöl já -
ró ja hagy ja jóvá.

(4) A rend õri in téz ke dé sek és a kény sze rí tõ esz kö zök te -
kin te té ben jog sza bály ban meg ha tá ro zott ki vé tel tõl el te -
kint ve a csa pat erõt a rend õrre vo nat ko zó jo gok il le tik meg, 
és kö te le zett sé gek ter he lik.

(5) A csa pat erõ al kal ma zá sa so rán a tes ti ép ség hez, a
sze mé lyes sza bad ság hoz, a ma gán la kás, a ma gán ti tok és a
le vél ti tok sért he tet len sé gé hez, a sze mé lyes ada tok hoz, va -
la mint a tu laj don hoz fû zõ dõ jo gok tör vény ben fog lal tak
sze rin ti kor lá to zá sát, en nek ér de ké ben al kal maz ha tó rend -
sza bá lyo kat az el ren de lõ ve ze tõ kü lön in téz ke dés ben ha tá -
roz za meg. A csa pat erõ al kal ma zá sá ról tá jé koz ta tást kell
adni a tö meg tá jé koz ta tá si esz kö zök út ján is. Et tõl el tér ni
csak ab ban az eset ben le het, ami kor a tá jé koz ta tás a rend -
õri in téz ke dé sek ered mé nyes sé gét ve szé lyez tet né. A tá jé -
koz ta tás ról a csa pat erõ al kal ma zá sát el ren de lõ ve ze tõ gon -
dos ko dik.

(6) A gyü le ke zé si jog ról  szóló 1989. évi III. tör vény
(a továb biak ban: gyü le ke zé si tör vény) ha tá lya alá tar to zó,
il let ve más je len tõs ren dez vény hely szí nén csa pat erõ nek a
biz to sí tás ban való rész vé te le ese tén azt a te rü le tet, aho vá a
be lé põk fo ko zott el len õr zé se kö te le zõ, a rend õri szerv ve -
ze tõ je ha tá roz za meg. A fo ko zott el len õr zés egyes fel ada -
ta i nak el lá tá sá ra a ren de zõt, a szer ve zõt a rend õri szerv ve -
ze tõ je hi va ta lo san fel kér he ti, akit – ha ezt vál lal ja – a vég -
re haj tás mód já ra fel kell ké szí te ni.

(7) A szer ve zõ nek a rend fenn tar tá sa ér de ké ben ho zott
in téz ke dé sei kö zül rend õri köz re mû kö dés csak azok hoz
biz to sít ha tó, ame lyek re a Rend õr sé get jog sza bály egyéb -
ként is fel jo go sít ja vagy kö te le zi.

Tömegoszlatás

74.  §

(1) Ha jog sza bály a tö meg fel osz la tá sát a Rend õr ség
szá má ra kö te le zõ vé te szi (gyü le ke zé si tör vény 14.  §), vagy 
tö meg jog el le nes ma ga tar tást ta nú sít, a csa pat erõ ki ren de -
lé sé re jo go sult rend õri ve ze tõ in téz ke dik a tömegoszla -
tásra.
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(2) Tö meg osz la tás el ren de lé sé re – jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott fel té te lek meg lé te ese tén – a gyü le ke zé si tör -
vény ha tá lya alá tar to zó olyan ren dez vé nye ken, ahol a
Rend õr ség a rend biz to sí tá sá ban köz re mû kö dik, a biz to sí -
tás pa rancs no ka jo go sult.

(3) A fel osz la tás ra irá nyu ló rend õri fel szó lí tást han go sí -
tó esz köz al kal ma zá sá val leg alább két szer meg kell is mé -
tel ni. Az utol só fel szó lí tás so rán a kény sze rí tõ esz kö zök
al kal ma zá sát ki lá tás ba kell he lyez ni.

(4) A fel szó lí tás ban kö zöl ni kell a hely szín rõl való el tá -
vo zás irá nyát, és arra a szük sé ges idõt biz to sí ta ni kell. A
fel szó lí tást a rend õri fel lé pés meg kez dé sé vel egy ide jû leg
kell fo ga na to sí ta ni, ha a csa pat erõt a tö meg ré szé rõl köz -
vet len tá ma dás éri.

(5) Tö meg gel szem ben a csa pat erõ a kö vet ke zõ kény -
sze rí tõ esz kö zö ket al kal maz hat ja:

a) passzív el len ál lás ese tén tes ti kény szert,
b) ak tív el len sze gü lés ese tén rend õrbotot, ve gyi esz -

közt, in ger lõ gázt, elekt ro mos sok ko ló esz közt, bi lin cset,
pó rá zon ve ze tett szol gá la ti ku tyát száj ko sár ral vagy anél -
kül, va la mint víz ágyút,

c) fel fegy ver ke zett tö meg el len sze gü lé sé nek meg tö ré -
sé re pi ro tech ni kai esz közt, ló há ton vagy jár mû kö te lék ben
vég zett kény szer osz la tást,

d) ak tív rend bon tók ki eme lé sé re, el fo gá sá ra el fo gó há -
lót.

(6) A víz ágyú és a könny gáz grá nát al kal ma zá sa min dig
pa rancs ra, a hely szí nen tar tóz ko dó pa rancs nok ál tal meg -
ha tá ro zott mó don tör tén het, egy ide jû leg gon dos kod va a
rend õrök könny gáz ha tá sa el le ni vé del mé rõl.

(7) Az al kal ma zan dó kény sze rí tõ esz kö zök kö rét a csa -
pat erõ pa rancs no ka ha tá roz za meg.

V. FEJEZET

A RENDÕRSÉG SAJÁTOS FELADATAI

Személyvédelmi feladatok

75.  §

(1) A sze mély vé de lem so rán a Rend õr ség sa já tos vé del -
mi esz kö zök kel és mód sze rek kel gon dos ko dik a jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek (a továb biak ban: vé dett 
sze mé lyek) éle te, tes ti ép sé ge biz ton sá gá ról.

(2) A sze mély vé de lem rész le tes sza bá lya it kü lön ren -
del ke zé sek ha tá roz zák meg.

(3) A sze mély vé del mi fel ada to kat a Rend õr ség erre ki -
je lölt szol gá la ta, más szer vek kel együtt mû köd ve vég zi.
Gon dos ko dik a vé dett sze mé lyek el len irá nyu ló erõ sza kos
cse lek mé nyek meg elõ zé sé rõl, ko or di nál ja a köz re mû kö dõ
rend õri és más szer vek te vé keny sé gét.

(4) A meg elõ zõ vé del mi fel adat vég re haj tá sa ke re té ben
fo lya ma to san gyûj ti és ér té ke li a vé dett sze mé lyek, va la -
mint tar tóz ko dá si he lyük ve szé lyez te tett sé gé re vo nat ko zó
in for má ci ó kat.

(5) A biz ton ság ér de ké ben a Rend õr ség jo go sult a vé -
dett sze mély ál tal lá to ga tott he lye ken, és azok köz vet len
kör nye ze té ben az adott te rü let re egyéb ként ér vé nyes köz -
le ke dé si, tar tóz ko dá si sza bá lyo kat szi go rí ta ni, ide ig le ne -
sen sze mé lyi és tech ni kai el len õr zé si rend sza bá lyo kat be -
ve zet ni.

Létesítményvédelmi feladatok

76.  §

(1) A Rend õr ség vég zi az ipa ri vagy ter mé sze ti ka taszt -
ró fa ál tal ve szé lyez te tett te rü le tek ki ürí té sé nek biz to sí tá -
sát, a kü lön ren del ke zé sek ben meg ha tá ro zott épü le tek, lé -
te sít mé nyek õr zé sét és vé del mét.

(2) Az õr zés re ki je lölt lé te sít mé nye ket a ve szé lyez te tett -
ség mér té ké tõl füg gõ en kü lön ren del ke zé sek sze rint ka te -
gó ri ák ba kell so rol ni. A lé te sít mé nyek ka te gó ri á ba so ro lá -
sát ille té kességi te rü le tü kön a rend õrfõkapitányok vég zik.

Terrorcselekmények elhárításának feladatai

77.  §

(1) A Rend õr ség a ter ror cse lek mé nyek meg elõ zé se, fel -
de rí té se és fel szá mo lá sa ér de ké ben in téz ke dik:

a) a ter ror cse lek mé nyek fel de rí té sé re a ha tás kö ré be
tar to zó ese tek ben,

b) ter ror cse lek mény be kö vet ke zé sé nek meg aka dá lyo -
zá sá ra,

c) be kö vet ke zett ter ror cse lek mény meg sza kí tá sá ra és
ká ros kö vet kez mé nyei fel szá mo lá sá ra,

d) a ter ror el há rí tás hoz szük sé ges ada tok gyûj té se, nyil -
ván tar tá sa és elem zé se iránt.

(2) A Rend õr ség az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel -
ada ta i nak tel je sí té se so rán együtt mû kö dik a Ma gyar Hon -
véd ség gel, a rend vé del mi szer vek kel, a nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok kal, más ál la mi szer vek kel, a he lyi ön kor mány -
za tok kal, igény be ve szi az ál lam pol gá rok és kö zös sé ge ik,
va la mint a gaz dál ko dó szer ve ze tek se gít sé gét.

A polgári repülés biztonságával összefüggõ rend õri
feladatok

78.  §

(1) A re pü lõ té ri rend õri szol gá lat gon dos ko dik a nem -
zet kö zi és bel föl di pol gá ri légi for gal mat le bo nyo lí tó re pü -
lõt ere ken (a továb biak ban: re pü lõ tér) a köz biz ton sá gi,
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bûn ül dö zé si, igaz ga tás ren dé sze ti, tûz sze ré sze ti és utas biz -
ton sá gi fel ada tok össze han golt el lá tá sá ról.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel adat kör ében a
Rend õr ség:

a) el lát ja, ko or di nál ja, szak ma i lag irá nyít ja a nem zet -
kö zi és a bel föl di pol gá ri re pü lés jog el le nes cse lek mé nyek
el le ni vé del mé nek köz biz ton sá gi fel ada ta it, és együtt mû -
kö dik a re pü lõ tér üze mel te tõ jé vel, a re pü lõ té ren mû kö dõ
ha tó sá gok kal és rend vé del mi szer vek kel,

b) fel ügye li és fegy ve re sen biz to sít ja a nem zet kö zi vi -
szony lat ban köz le ke dõ légi jár mû vek sze mély ze té nek,
uta sa i nak és cso mag ja ik nak, a légi kül de mé nyek nek biz -
ton sá gi szem pont ból tör té nõ át vizs gá lá sát,

c) fel ügye li a sze mé lyek, jár mû vek és kü lön le ges légi
szál lít má nyok re pü lõ tér re való be lép te té sé nek rend jét,
köz re mû kö dik az erre vo nat ko zó sza bá lyok ki ala kí tá sá -
ban,

d) ál lan dó vagy ide ig le nes nem zet kö zi légi for gal mat
le bo nyo lí tó re pü lõ té ren el len õr zi az uta sok és kí sé rõ ik szá -
má ra meg nyi tott és az elõ lük zárt te rü le tek, lé te sít mé nyek
elõ írásoknak meg fe le lõ hasz ná la tát, és fenn tart ja a köz ren -
det,

e) gyûj ti és elem zi a nem zet kö zi sze mély- és áru for gal -
mat bo nyo lí tó re pü lõ té ren és köz vet len kör nye ze té ben a
bûn cse lek mé nyek el kö ve té sé nek meg elõ zé se, fel de rí té se,
meg aka dá lyo zá sa és meg sza kí tá sa ér de ké ben fel hasz nál -
ha tó in for má ci ó kat,

f) el len õr zi a re pü lõ té ren a va gyon vé de lem re vo nat ko -
zó jog sza bá lyi elõ írások meg tar tá sát,

g) szak mai fel ügye le tet gya ko rol a nem zet kö zi re pü lõ -
té ren szol gá la tot el lá tó fegy ve res biz ton sá gi õr ség és a re -
pü lõ té ri ha tó ság biz ton sá gi szer ve ze té nek mun ká ja fe lett,

h) vé le mé nye zi a re pü lõ té ren ide ig le nes ha tár át ke lõ -
hely nyi tás ra irá nyu ló ké rel me ket,

i) biz to sít ja a re pü lõ té ren nagy szá mú részt ve võ vel tar -
tott ren dez vé nye ket.

A Rendõrség tûzszerészeti feladatai

79.  §

(1) A Rend õr ség tûz sze rész al egy sé gei vég zik – a Ma -
gyar Hon véd ség kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott tûz -
sze ré sze ti te vé keny sé ge ki vé te lé vel – a nem zet biz ton ság
és köz biz ton ság kö ré ben je lent ke zõ, a rob ba nó anya gok -
kal, rob ban tó sze rek kel kap cso la tos tûz sze ré sze ti te vé -
keny sé get.

(2) A me gyei rend õr-fõkapitányságok, il le tõ leg – az ál -
ta la õr zött lé te sít mé nye te kin te té ben – a Köz tár sa sá gi Õr -
ez red erre ki kép zett rend õrei, to váb bá Bu da pest te rü le tén a 
Ké szen lé ti Rend õr ség Tûz sze rész Szol gá la ta (bom ba ku ta -
tók) vég zik a rob ban tás sal fe nye ge tett hely szí nek át vizs -
gá lá sát.

(3) Az azon na li be avat ko zást igény lõ ese tek ben a Rend -
õr ség tûz sze ré szei a Ma gyar Hon véd ség kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott tûz sze ré sze ti te vé keny sé ge kö ré ben is
jo go sul tak a köz vet len élet ve szély el há rí tá sa ér de ké ben
szük sé ges el sõd le ges in téz ke dé sek meg té te lé re.

A tûzszerész kirendelése

80.  §

(1) Tûz sze rész jár õrt a rend õrfõkapitány vagy he lyet te -
se, mun ka idõn kí vül, sür gõs ese tek ben a rend -
õr-fõkapitányság köz pon ti ügye le te – az ORFK Fõ ügye le -
tén ke resz tül – ren del het ki.

(2) A tûz sze rész szol gá lat le he tõ sé ge it, tech ni kai fel sze -
relt sé gét meg ha la dó fel adat ese tén, a Ma gyar Hon véd ség
tûz sze rész és ak na ku ta tó ala ku la tá tól tûz sze rész jár õr ki -
ren de lé se az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély út ján 
kér he tõ.

(3) A ki ren de lés nek tar tal maz nia kell az át vizs gá lan dó
hely szín rö vid le írá sát, a te rü let nagy sá gát, pon tos he lyét
(épü let ese tén föld szin tes vagy több szin tes), amennyi ben
meg ha tá roz ha tó, a rob ba nó szer ke zet jel lem zõ it, mennyi -
sé gét, an nak a fe le lõs ve ze tõ nek a ne vét, aki vel a tûz sze -
rész jár õr pa rancs no ká nak a kap cso la tot fel kell ven nie.

(4) A rob ban tás sal való fe nye ge tés vagy erre uta ló be je -
len tés alap ján a rend õr-fõkapitányság ve ze tõ je, il let ve az
ügye let ve ze tõ je ren del he ti ki a bom ba ku ta tó kat a ve szé -
lyez te tett ob jek tum át vizs gá lá sa cél já ból.

(5) A tûz sze rész jár õr ki ren del he tõ ak kor is, ha
a) olyan, ve szé lyes nek lát szó tárgy van a hely szí nen,

mely nek vizs gá la ta, mi nõ sí té se, ha tás ta la ní tá sa tûz sze rész
szak is me re tet igé nyel,

b) a me gyei bom ba ku ta tók rob ba nás ve szé lyes nek mi -
nõ sí tett tár gyat ta lál tak,

c) a me gyei bom ba ku ta tók nem áll nak ren del ke zés re,
d) rob ba nás kö vet ke zett be, a hely szí ni szem le tûz sze -

rész szak mai biz to sí tá sá ra, szak ta nács adói köz re mû kö dé -
sé re,

e) rob ba nó anyag gal tör té nõ vissza élé sek vizs gá la ta so -
rán fo ga na to sí tott ház ku ta tás tûz sze rész szak mai biz to sí -
tás ra van szük ség,

f) vé dett sze mély prog ram já nak tûz sze rész biz to sí tá sa
azt in do kol ja.

Intézkedés közveszélyokozással való fenyegetés esetén

81.  §

(1) Ha a köz ve szély oko zás sal össze füg gõ be je len tés, fe -
nye ge tés köz vet le nül a rend õri szerv hez ér ke zik, a le he tõ
leg rö vi debb idõn be lül ér te sí te ni kell a fe nye ge tett lé te sít -
mény ve ze tõ jét, és egyez tet ni kell a fo ga na to sí tan dó in téz -
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ke dé se ket. A köz ve szély oko zás sal való fe nye ge tés sel kap -
cso la tos in téz ke dést az ille té kes me gyei (bu da pes ti) rend -
õr-fõkapitányság, rend õrkapitányság te szi meg. A be je len -
tés va ló ság tar tal má nak el len õr zé se, a ve szély hely zet ki zá -
rá sa a fe nye ge tett lé te sít mény hasz ná ló i ra nem há rít ha tó
át.

(2) Köz ve szély oko zás sal való fe nye ge tés hely szí nén az
elõ ze tes fel de rí tõ te vé keny ség re a me gyei bom ba ku ta tó
cso por tot, Bu da pes ten a Ké szen lé ti rend õrség bom ba ku ta -
tó cso port ját kell ki ren del ni.

(3) A ve szé lyez te tett kör zet bõl a leg rö vi debb idõn be lül
gon dos kod ni kell az ott-tar tóz ko dók el tá vo zá sá ról, il le ték -
te le nek tá vol tar tá sá ról. Gya nús tárgy vagy cso mag ese tén
100 mé ter, gép jár mû ese tén 200 mé ter su ga rú biz ton sá gi
kör ze tet kell ki ala kí ta ni, és gon dos kod ni kell a for ga lom
el te re lé sé rõl is. A tûz sze rész jár õr hely szín re ér ke zé sét
köve tõen a jár õr pa rancs nok igé nye sze rint kell in téz ked ni
a ki ürí tett biz ton sá gi kör zet nö ve lé sé re.

(4) Szük ség ese tén a rob ban tás sal fe nye ge tett ob jek tum
tu laj do no sa, hasz ná ló ja a fo ga na to sí tott biz ton sá gi in téz -
ke dé sek tû ré sé re kény sze rít he tõ. A biz ton sá gi in téz ke dés -
bõl ere dõ kár igé nyét az arra jo go sult a fe nye ge tés el kö ve -
tõ jé vel szem ben ér vé nye sít he ti.

(5) A Köz tár sa sá gi Õr ez red ál tal õr zött lé te sít mé nyek és 
biz to sí tott ren dez vé nye ket ért fe nye ge tés ese tén a fe nye -
ge tés sel kap cso la tos in téz ke dé se ket a Köz tár sa sá gi Õr ez -
red pa rancs no ka ren de li el.

A Rendõrség feladatai konfliktushelyzet, tömeges méretû
migráció és az államhatár rendje ellen irányuló

erõszakos cselekmények esetén

82.  §

Egy vagy több ál lam te rü le tén a ha tár kö ze lé ben ki ala -
kult olyan fegy ve res cse lek mény ese tén, amely köz vet le -
nül ve szé lyez te ti az ál lam ha tár rend jét (konf lik tus hely zet)
a Rend õr ség nek az ál lam ha tár õri ze té vel kap cso la tos fel -
ada tai meg elõ zik a ha tár for ga lom-el len õr zé sé vel, az ál -
lam ha tár rend jé nek fenn tar tá sá val kap cso la tos szol gá la ti
te vé keny sé gét.

83.  §

(1) Az ál lam ha tár rend je el len irá nyu ló erõ sza kos cse -
lek mény nek mi nõ sül a rend õrrel vagy más sze méllyel
szem ben ta nú sí tott, az ál lam ha tár, az át ke lõ hely rend jét,
más rend õrségi vagy a Rend õr ség ál tal õr zött ob jek tum,
be ren de zés biz ton sá gát köz vet le nül sér tõ vagy ve szé lyez -
te tõ nyílt el len sze gü lés, kény sze rí tés, tá ma dás. Erõ sza kos
cse lek mény ese tén azon nal ér te sí te ni kell a fe let tes rend õri 
szer vet.

(2) Erõ sza kos cse lek mény ese tén in téz ked ni kell an nak
el szi ge te lé sé re, az érin tett te rü let vagy hely szín biz to sí tá -
sá ra, szük ség ese tén zá rá sá ra, a ve szé lyez te tett sze mé lyek
és ja vak men té sé re.

(3) Az erõ sza kos cse lek mény meg sza kí tá sá ra, fel szá -
mo lá sá ra el sõ sor ban a ve szé lyez te tett ob jek tum rend jé ért
és õr zé sé ért fe le lõs rend õri erõ ket, in do kolt eset ben spe ci -
á lis rend õri erõ ket kell igény be ven ni.

(4) Az Al kot mány 19/E.  §-ában meg ha tá ro zott eset ben,
az ál lam ha tárt fegy ve re sen vagy fel fegy ver kez ve át lé põ
sze mé lyek ki szo rí tá sá ban, il let ve el fo gá sá ban és le fegy -
ver zé sé ben való rend õri köz re mû kö dés, vagy az ál lam ha -
tár rend jét köz vet le nül ve szé lyez te tõ konf lik tus hely zet és
a tö me ges mé re tû mig rá ció ke ze lé se, vagy az ál lam ha tár
rend je el len irá nyu ló erõ sza kos cse lek mé nye ket el há rí tá sa
ese tén a rend õri erõk al kal ma zá sa kü lön ter vek sze rint tör -
té nik.

VI. FEJEZET

A SZOLGÁLATI FORMÁK

84.  §

(1) A rend õrök a szol gá la ti fel ada ta i kat kü lön vég re haj -
tá si ren del ke zé sek alap ján, kü lön bö zõ szol gá la ti for mák -
ban, a szak mai sza bály za tok ban meg ha tá ro zott mó don
hajt ják vég re, me lyet az adott fel adat vég re haj tá sá ra ki je -
lölt rend õr szol gá la ti be osz tá sá tól füg get le nül kö te les be -
tar ta ni.

(2) Az elöl já ró az alá ren delt rend õr ré szé re el ren del he ti
a fel adat meg ha tá ro zott szol gá la ti for má ban tör té nõ vég re -
haj tá sát.

Ügyeleti szolgálati forma

85.  §

(1) A rend õrségi fel ada tok vég re haj tá sá nak, a szer ve zet
mû kö dé sé nek, il let ve irá nyí tá sá nak és ve ze té sé nek, rend -
õri mun ka fo lya ma tos sá gá nak biz to sí tá sa, az együtt mû kö -
dõ szer vek kel való kap cso lat ál lan dó fenn tar tá sa, a rend kí -
vü li ese mé nyek kel össze füg gõ ha laszt ha tat lan in téz ke dé -
sek meg té te le, az in téz ke dés re jo go sult és kö te les szer vek,
sze mé lyek ér te sí té se, a ve ze tõk tá jé koz ta tá sa ér de ké ben,
ál lan dó vagy ide ig le nes jel leg gel ügye le tet kell biz to sí ta ni.

(2) Ügye le tet min den rend õri szerv nél biz to sí ta ni kell.

(3) Az ügye le tet el lá tó (ügye le tes) a hi va ta li mun ka idõn
kí vül a szerv ve ze tõ jé nek jog kö rét a ré szé re meg ha tá ro zott 
mér ték ben gya ko rol ja.
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(4) Az ügye le tes ré szé re biz to sí ta ni kell azo kat az esz -
kö zö ket, ame lyek a fel adat za var ta lan el lá tá sá hoz és a ha -
tás kö ré be utalt in téz ke dé sek meg té te lé hez szük sé ge sek.

(5) Az ügye le test fel ada tá nak tel je sí té sé tõl el von ni, más 
fel adat ra igény be ven ni nem le het.

Körzeti megbízotti szolgálati forma

86.  §

(1) A kör ze ti meg bí zott a rend õri szerv ve ze tõ je ál tal
meg ha tá ro zott kör zet ben tel je sít szol gá la tot, te vé keny sé -
gét ön ál ló an szer ve zi.

(2) A kör ze ti meg bí zott alap ve tõ fel ada ta a Rend õr ség
és a la kos ság kap cso la tá nak fenn tar tá sa, meg ha tá ro zott
bûn ügyi nyo mo zá sok el vég zé se, a mû kö dé si te rü le tét érin -
tõ kö rö zé si te vé keny ség foly ta tá sa, sza bály sér té si ügyek -
ben az elõ ze tes in téz ke dés fo ga na to sí tá sa, il let ve a meg ha -
tá ro zott vas úti, légi és vízi ren dé sze ti rend õri mun ka vég -
zé se.

(3) Te vé keny sé ge so rán együtt mû kö dik a he lyi ön kor -
mány za tok kal, a pol gár mes te ri hi va tal lal, a Ma gyar Hon -
véd ség és a rend vé del mi szer vek be osz tot ta i val, a pol gár -
õr ség gel, se gí ti te vé keny sé gü ket.

Járõr szolgálati forma

87.  §

(1) A já rõ rö zés a köz te rü le tek és nyil vá nos he lyek, to -
váb bá az ál lam ha tár õri ze té nek, va la mint a ha tár te rü let és
– jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben – a ha tár te rü le -
ten kí vü li te rü le tek (mély sé gi te rü le tek) rend õri, il let ve ha -
tár ren dé sze ti el len õr zé sé nek egyik for má ja. A já rõ rö zés
so rán egy vagy több rend õr együt te sen, elõ re meg ha tá ro -
zott kör zet ben, il let ve te rü le ten vagy út vo na lon, il let ve
me net vo na lon bûn ügyi, köz rend vé del mi, ha tár ren dé sze ti,
köz le ke dé si, il let ve vízi ren dé sze ti fel ada tot lát el, el len õr -
zi a jog sza bá lyok be tar tá sát, vég zi a jog el le nes cse lek mé -
nyek meg elõ zé sét, fel de rí té sét, meg sza kí tá sát és az el kö -
ve tõk el fo gá sát.

(2) Já rõ rö zés re egy rend õrt csak ki vé te le sen, in do kolt
eset ben le het ve zé nyel ni.

(3) A rend õr a mel lé – kö zös vég re haj tást igény lõ fel -
adat ese tén – jár õr társ ként be osz tott ka to nai ren désszel, a
bün te tés-vég re haj tá si õr rel, vám és pénz ügy õr rel, az Eu ró -
pai Unió jogi ak tu sa vagy nem zet kö zi szer zõ dés alap ján
más ál lam rend vé del mi szer vé nek tag já val, il let ve a fegy -
ve res biz ton sá gi õr rel, a köz te rü let fel ügye lõ vel együtt mû -
köd ve lát ja el a já rõ rö zést. Ha a fel adat jel le ge meg kí ván ja
a rend õr jár õr társ ként oszt ha tó be ka to nai ren dé sze ti já rõ -
rö zés re. A ve gyes össze té te lû jár õrök tag ja i nak in téz ke dé -

si jo gá ra a ve zény lõ szerv re vo nat ko zó jog sza bá lyok
irány adók.

(4) At tól füg gõ en, hogy a jár õr fel ada tai kö zött az ál ta lá -
nos bûn ügyi, köz rend vé del mi, ha tár ren dé sze ti, il let ve a
köz le ke dést se gí tõ, irá nyí tó és el len õr zõ fel ada tok van nak
túl súly ban, a jár õr szol gá la ti for ma bûn ügyi, köz rend vé -
del mi, ha tár ren dé sze ti, il le tõ leg köz le ke dé si for ga lom el -
len õr zõ le het.

Útlevélkezelõ szolgálati forma

88.  §

(1) Az út le vél ke ze lés a ha tár for ga lom-el len õr zés vég re -
haj tá sá nak egyik alap ve tõ for má ja.

(2) Út le vél ke ze lés re for gal mi sá von ként egy rend õrt
csak ki vé te le sen in do kolt eset ben le het ve zé nyel ni.

Õrszolgálati formák

89.  §

(1) Az õr szol gá lat az a szol gá la ti for ma, amely nek so rán 
a rend õr a ki je lölt õr he lyén, il let ve moz gá si kör ze té ben ál -
lan dó vagy ide ig le nes jel leg gel sze mélyt, meg ha tá ro zott
te rü le tet, lé te sít ményt vagy ér té ket véd, õriz, il le tõ leg köz -
biz ton sá gi szem pont ból el len õriz, vagy pro to kol lá ris fel -
ada tot lát el.

(2) Az õr szol gá lat for má ja le het: moz gó õr, ob jek tum õr,
fog da õr, kí sé rõ õr, rend kí vü li õr, dísz õr szol gá lat.

90.  §

(1) A moz gó õr a szá má ra ki je lölt moz gá si kör zet ben,
egy adott pont hoz meg ha tá ro zott idõ kö zön ként rend sze re -
sen vissza tér ve lát ja el szol gá la tát. Moz gá si kör ze tét a köz -
biz ton sá gi vi szo nyok és fel adat jel le ge sze rint az elöl já ró
je lö li ki.

(2) Az ob jek tum õr meg ha tá ro zott lé te sít mény hez tar -
tozó, az õr uta sí tás ban meg ha tá ro zott kör zet ben vég zi fel -
ada tát.

(3) A fog da õr a rend õrségi fog dá ban, il let ve õr zött szál -
lá son, a ki je lölt õr he lyen, meg ha tá ro zott moz gá si kör zet -
ben, fog va tar tott sze mélyt õriz. A szol gá lat el lá tás rész le -
tes sza bá lya it a Fog da szol gá la ti Sza bály zat ha tá roz za meg.

(4) A kí sé rõ õr fel ada ta a fel ügye le té re bí zott fog va tar -
tott sze mély meg ha tá ro zott hely re tör té nõ kí sé ré se.

(5) A fog va tar tott kí sé ré se a vég re haj tás mód ja sze rint
ren des vagy meg erõ sí tett kí sé rés le het a kö vet ke zõk sze -
rint:
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a) ren des a kí sé rés mód ja, ha a kí sért sze mély nél az elõ -
ze tes is me re tek alap ján nincs olyan kö rül mény, amely nek
foly tán szö ké sé tõl vagy a rend õr el le ni tá ma dá sá tól le het
tar ta ni,

b) a kí sé rést meg kell erõ sí te ni, ha a kí sért sze mély szö -
ké sé tõl vagy tá ma dá sá tól le het tar ta ni, il let ve a kí sé rés ne -
héz kö rül mé nyek kö zött tör té nik.

(6) Min dig a meg erõ sí tett kí sé ré si mó dot kell al kal maz -
ni, ha az kül föld re vagy kül föld rõl Ma gyar or szág ra
 irányul.

(7) A kí sé rés re vo nat ko zó uta sí tást a fog va tar tás el ren -
de lé sé re jo go sult ve ze tõ adja. Ha kül föld re irá nyu ló, il let -
ve kül föld rõl Ma gyar or szág ra tör té nõ kí sé rés re vo nat ko zó
uta sí tás vég re haj tá sá hoz kül föl di ál la mi szer vek kel való
kap cso lat fel vé tel szük sé ges, ak kor a vég re haj tás mód ját a
Nem zet kö zi Bûn ügyi Együtt mû kö dé si Köz pont ve ze tõ jé -
vel kell egyez tet ni.

(8) A kí sért sze mély fi gyel mét fel kell hív ni a kí sé rés
alatt ta nú sí tan dó ma ga tar tás ra, fi gyel mez tet ni kell, hogy
szö kés, tá ma dás vagy a kí sé rõ õr nek való el len sze gü lés
ese tén kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sá ra ke rül sor.

(9) Ha a kí sért sze mély ve szé lyes sé ge ezt in do kol ja a kí -
sért sze mélyt meg kell bi lin csel ni. Ha a kí sé rõ õr a kí sé rés
biz ton sá gát ve szé lyez te tõ kö rül ményt ész lel, ha la dék ta la -
nul a leg kö ze leb bi rend õri szerv hez for dul.

(10) A kí sé rés so rán a ki je lölt út vo nal tól csak ab ban az
eset ben le het el tér ni, ha az ere de ti út vo na lon tör té nõ ha la -
dás a biz ton sá gos kí sé rést ve szé lyez te ti. Ha a kí sért sze -
mély meg szö kött, el fo gá sá ra azon nal meg kell ten ni a
szük sé ges in téz ke dé se ket.

(11) Ha az el fo gás ra tett ha la dék ta lan in téz ke dés nem
ve ze tett ered mény re, azon nal je len tést kell ten ni a leg kö -
ze leb bi rend õri szerv ügye le te sé nél.

91.  §

(1) A rend kí vü li õr kü lön uta sí tás ra vé gez az elöl já ró ál -
tal meg ha tá ro zott biz to sí tá si, õr zé si fel ada tot.

(2) A dísz õr ün nep sé gek, ren dez vé nyek, ka to nai tisz te -
let adás sal ren de zett ke gye le ti ak tu sok al kal má val elöl já ró -
ja uta sí tá sa sze rint tel je sít ide ig le nes pro to kol lá ris õr szol -
gá la tot.

Személyvédelmi szolgálati forma

92.  §

(1) A sze mély vé del mi szol gá lat cél ja le het:
a) sze mély biz to sí tás,
b) la kás biz to sí tás,
c) prog ram hely biz to sí tás,
d) út vo nal biz to sí tás.

(2) A sze mély biz to sí tó fel ada ta a vé dett sze mély köz -
vet len fi zi kai vé del me, éle te, tes ti ép sé ge meg óvá sa.

(3) A la kás biz to sí tó fel ada ta a vé dett sze mély és a vele
együtt lakó csa lád tag jai el he lye zé sé re szol gá ló lé te sít mé -
nyek el le ni tá ma dás el há rí tá sa, il le ték te len sze mé lyek be -
ju tá sá nak meg aka dá lyo zá sa, a be lé põ sze mé lyek el len õr -
zé se, a vé de lem tech ni kai esz kö ze i nek ke ze lé se.

(4) A prog ram hely biz to sí tó fel ada ta a vé dett sze mé lyek 
ál tal lá to ga tott ren dez vény hely szí né nek le zá rá sa, a vé dett
sze mély moz gás te rü le té nek biz to sí tá sa.

(5) Az út vo nal biz to sí tó fel ada ta a vé dett sze mély köz le -
ke dé si út vo na lá nak meg elõ zõ el len õr zé se, a ve szély for rá -
sok fel mé ré se, el há rí tá sa, az át ha la dás biz to sí tá sa.

(6) A sze mély vé del mi szol gá la tok el lá tá sá nak rész le tes
sza bá lya it kü lön ren del ke zé sek tar tal maz zák.

Pénzkísérõ szolgálati forma

93.  §

(1) Ha a Ma gyar Nem ze ti Bank és más pénz in té ze tek
nagy össze gû pénz- és ér ték szál lí tá sa it rend õr kí sé ri, a
pénz kí sé ret vég re haj tá sa so rán a jár õr cso port ve ze tõ je fo -
lya ma tos rá dió-össze köt te tést tart a te rü le ti leg ille té kes
rend õr-fõkapitányság ügye le té vel.

(2) A jár õr cso port ve ze tõ je pénz kí sé ret vég re haj tá sa so -
rán csak a 3.  § (4) be kez dé sé nek má so dik for du la ta sze rin ti 
ha laszt ha tat lan in téz ke dé se ket kö te les vég re haj ta ni. Ilyen
ese mény be kö vet ke zé se ese tén a rend õr-fõkapitányság
ügye le te so ron kí vül se gít sé get nyújt a pénz kí sé rõ ré szé re.
A pénz kí sé rõ kí sé ré si fel ada tát csak az in téz ke dés át adá sa
után foly tat hat ja.

Vonatkísérõ szolgálati forma

94.  §

(1) A sze mély szál lí tó vo na tok, pá lya ud va rok és vas út ál -
lo má sok rend õri el len õr zé se a me gyei (fõ vá ro si) rend -
õr-fõkapitányság fel ada ta.

(2) Azt a vo na tot, amely nek rend õri el len õr zé se köz biz -
ton sá gi szem pont ból kü lö nö sen in do kolt, a rend -
õr-fõkapitányság in téz ke dé se alap ján köz rend vé del mi ál -
lo mánnyal a me gye te rü le tén kí sér ni kell. A vo nat kí sé ré si
fel ada tok vég re haj tá sa mel lett, az zal össz hang ban meg
kell szer vez ni a pá lya ud va rok és vas út ál lo má sok rend õri
el len õr zé sét.

(3) A sze mély vo na tok el len õr zé sé re leg alább két fõs
rend õrjárõrt kell ve zé nyel ni.

(4) A vo nat kí sé rést úgy kell szer vez ni és ve zé nyel ni,
hogy a ki je lölt vo na tot a min den ko ri köz biz ton sá gi hely -
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zet nek meg fele lõen, szük ség sze rint a cél-, il let ve csat la -
ko zó ál lo má sig kí sér jék. A rend õr-fõkapitányság gon dos -
ko dik ar ról, hogy a töb bi rend õri szerv, il let ve a sa ját ál lo -
má nya ál tal kí sért vo na to kat a köz be esõ ál lo má so kon he lyi 
jár õr fo gad ja.

(5) A vo nat kí sé rõ:
a) kí sé rést, sze mély õr zést nem hajt hat vég re,
b) a szol gá lat el lá tá sa so rán együtt mû kö dik a rend -

õr-fõkapitányságok ál tal ve zé nyelt jár õrök kel, a vas úti
kör ze ti meg bí zot tak kal és a vas út for gal mi sze mély ze té -
vel.

(6) A vo nat kí sé rõ a sze mé lyi sza bad sá got kor lá to zó in -
téz ke dés fo ga na to sí tá sa ese tén:

a) rá di ón ke resz tül egy köz be esõ ál lo más ra kér jen a
sze rel vény mel lé he lyi jár õrt vagy kör ze ti meg bí zot tat, ré -
szük re az in téz ke dés alá vont sze mélyt iga zol ta tó lap ki töl -
té sé vel és az át vé tel el is mer te té sé vel adja át,

b) az in téz ke dés alá vont sze mélyt a cél- vagy köz be esõ 
ál lo más ra ér ke zé sé ig az uta zó kö zön ség tõl el kü lö ní ti, vég -
re hajt ja a szük sé ges ru há zat- és cso mag át vizs gá lást, il let ve 
a szö kés meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben meg te szi a szük sé -
ges biz ton sá gi in téz ke dé se ket,

c) a vo nat kí sé rõ nek a kí sé rést az elsõ olyan köz be esõ
ál lo má son ahol rend õrõrs vagy ka pi tány ság van, meg kell
sza kí ta ni, ha az in téz ke dés so rán kény sze rí tõ esz közt al -
kal ma zott, ki vé ve a szö kés meg aka dá lyo zá sa cél já ból al -
kal ma zott bi lincs hasz ná la tot, ha nem oko zott sé rü lést.

(7) A vo nat kí sé rõ a vo nat kí sé rés meg sza kí tá sa ese tén az 
ál lo más ra tör té nõ ér ke zést köve tõen:

a) he lyi rend õri szerv tõl gép jár mû vet kér az elõ ál lí tás
fo ga na to sí tá sá hoz,

b) a ka pi tány sá gon el ké szí ti a szük sé ges je len té se ket,
ok má nyo kat.

(8) A vo nat kí sé rõ in téz ke dé se i nek jog sze rû sé gét, szak -
sze rû sé gét a he lyi rend õri szerv ve ze tõ je vagy ügye le te se
mi nõ sí ti.

Repülõtéri biztonsági és utas-biztonság felügyeleti
szolgálati forma

95.  §

(1) A re pü lõ té ri biz ton sá gi és utas-biz ton ság fel ügye le ti
fel adat ra be osz tott rend õr nem zet kö zi re pü lõ té ren fel -
ügye li és fegy ve re sen biz to sít ja:

a) a légi jár mû uta sa i nak és sze mély ze té nek biz ton sá gi
el len õr zé sét,

b) a légi jár mû uta sa ké zi poggyá szá nak és fel adott cso -
mag já nak biz ton sá gi el len õr zé sét,

c) a légi áru szál lí tás ra (air car go) fel adott áru és a fe dél -
ze ti el lát mány (ca te ring), va la mint a ra ko dás biz ton sá gi el -
len õr zé sét,

d) a tran zit uta sok és poggyá sza ik biz ton sá gi el len õr zé -
sé nek vég re haj tá sát, a köz biz ton ság ra kü lö nö sen ve szé -

lyes esz kö zök, rob ba nó- és más ve szé lyes anya gok légi
jár mû fe dél ze té re jut ta tá sá nak meg aka dá lyo zá sát.

(2) A re pü lõ té ri biz ton sá gi és utas-biz ton ság fel ügye le ti
fel adat ra be osz tott rend õr nem zet kö zi re pü lõ té ren:

a) el lát ja a re pü lõ tér zárt te rü le te i nek rend õri, il let ve
ha tár ren dé sze ti fel ügye le tét,

b) köz re mû kö dik a re pü lõ tér utas for ga lom szá má ra
meg nyi tott te rü le te in a köz ve széllyel való fe nye ge tés el há -
rí tá sá ban,

c) fel ügye li az or szág ba be nem lép te tett vagy ki uta sí -
tott kül föl di sze mé lye ket.

Készültségi szolgálati forma

96.  §

(1) A ké szült ség cél ja a rend õröknek, il let ve a rend õrök
meg ha tá ro zott cso port já nak egyes rend õrségi fel ada tok
vég re haj tá sá ra a szol gá la ti he lyen vagy más ki je lölt he lyen 
tör té nõ fo lya ma tos együtt-tar tá sa.

(2) Ké szült sé get az or szá gos rend õrfõkapitány, a bûn -
ügyi fõ igaz ga tó, a ren dé sze ti fõ igaz ga tó, a Köz tár sa sá gi
Õr ez red pa rancs no ka, a Ké szen lé ti Rend õr ség pa rancs no -
ka, a me gyei (bu da pes ti) rend õrfõkapitányok, a rend -
õrkapitányok és a ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek ve ze tõi
hoz hat nak lét re.

(3) A ké szült ség el ren del he tõ a Rend õr ség, a rend -
õrhatóságok egy szol gá la ti ága vagy va la mennyi szol gá la ti 
ág be osz tot tai ré szé re.

Készenléti ügyeleti szolgálati forma

97.  §

(1) Ké szen lé ti ügye let re be osz tott rend õr szol gá la ti idõn 
kí vül kö te les a szol gá la ti he lyen kí vül, a la ká sán, vagy más 
meg ha tá ro zott, el ér he tõ he lyen szol gá lat ké pes ál la pot ban
tar tóz kod ni, ahon nan szol gá la ti fel adat ra bár mi kor igény -
be ve he tõ.

(2) Ké szen lé ti ügye le tet az or szá gos rend õrfõkapitány,
a bûn ügyi fõ igaz ga tó, a ren dé sze ti fõ igaz ga tó, a Köz tár sa -
sá gi Õr ez red pa rancs no ka, a Ké szen lé ti Rend õr ség pa -
rancs no ka, a me gyei (bu da pes ti) rend õrfõkapitányok, a
rend õrkapitányok és a ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek ve -
ze tõi hoz hat nak lét re.

Felügyeleti szolgálati forma

98.  §

(1) A fel ügye le ti szol gá la ti for má ba be osz tot tak fel ada -
ta, hogy a köz ren det, a köz biz ton sá got ve szé lyez te tõ cse -
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lek mé nye ket meg elõz zék, il let ve meg sza kít sák, a szük sé -
ges rend õri in téz ke dé se ket meg te gyék. A rend fenn tar tá sa
ér de ké ben nyújt sa nak se gít sé get a ren de zõk nek.

(2) Fel ügye le ti szol gá la ti for mát olyan, na gyobb szá mú
kö zön sé get von zó ren dez vé nye ken, kul tu rá lis és egyéb lé -
te sít mé nyek ben le het szer vez ni, ahol a köz rend és köz biz -
ton ság fenn tar tá sa ér de ké ben az ilyen szol gá lat el lá tá sa
szük sé ges.

(3) A rend õrkapitányság ve ze tõ je a he lyi vi szo nyok nak
meg fele lõen dön ti el, hogy mely lé te sít mé nyek ben, mi lyen 
al ka lom ból in do kolt fel ügye le ti szol gá la ti for mát el ren del -
ni, il let ve meg ha tá roz za azo kat a lé te sít mé nye ket, ame -
lyek ben e fel ada tot jár õr hajt ja vég re.

VII. FEJEZET

A RENDÕR MAGATARTÁSÁRA, A KÖRLETEK
RENDJÉRE ÉS A SZOLGÁLATI FEGYVER

VISELÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Elöljárók és alárendeltek, feljebbvalók és alacsonyabb
rendfokozatúak

99.  §

(1) Elöl já ró az, aki nek a rend õr szol gá la ti be osz tás, kü -
lön pa rancs vagy uta sí tás alap ján, akár ide ig le nes jel leg gel
is alá van ren del ve, és aki nek az alá ren delt ré szé re pa -
rancs adá si, uta sí tá si joga van.

(2) Alá ren delt az, aki va la mely elöl já ró hoz szol gá la ti
be osz tás, kü lön pa rancs vagy uta sí tás alap ján akár ide ig le -
nes jel leg gel is be van oszt va.

(3) Fel jebb va ló az, aki nek ma ga sabb rend fo ko za ta van,
és az ala cso nyabb rend fo ko za tú val nem áll elöl já rói vi -
szony ban.

(4) Az elöl já rók és fel jebb va lók a szol gá la ti érint ke zés
al kal má val alá ren delt je i ket, il let ve az ala cso nyabb rend fo -
ko za tú a kat ve ze ték ne vü kön és rend fo ko za tu kon, vagy
csu pán rend fo ko za tuk meg ne ve zé sé vel és az „úr”, il let ve
nõk ese té ben az „asszony” vagy a „kis asszony” szó val
szó lít ják meg. Az a rend õr, akit elöl já ró ja vagy fel jebb va -
ló ja meg szó lít „pa rancs” szó val je lent ke zik.

(5) Az alá ren delt az elöl já rót, az ala cso nyabb rend fo ko -
za tú a fel jebb va lót a rend fo ko za tá val és az „úr”, il let ve nõk 
ese té ben az „asszony” vagy „kis asszony” szó val szó lít ja.

(6) A tá vol lévõ elöl já rót, fel jebb va lót, il let ve alá ren del -
tet a ve ze ték ne vé vel és rend fo ko za tá val kell má sok elõtt
meg ne vez ni.

(7) A táv be szé lõn tör té nõ szol gá la ti érint ke zés al kal má -
val a hívó fél be mu tat ko zá sa (ne vé nek, rend fo ko za tá nak
köz lé se) után az ala cso nyabb rend fo ko za tú kö te les je lent -

kez ni. Ki vé ve, ha az elöl já ró-alá ren delt vi szony ból más
kö vet ke zik.

Elöljárói viszonyba lépés

100.  §

(1) Ha a Rend õr ség egy más nak szol gá la ti lag alá nem
ren delt tag jai együtt lát nak el szol gá la tot, és a pa rancs nok
nincs ki je löl ve, ak kor azo nos rend fo ko zat ese tén az elöl já -
ró a fel sõbb szin tû rend õri szerv be osz tott ja, il let ve azo nos
szerv hez tar to zás ese tén a ma ga sabb be osz tá sú rend õr.
Azo nos be osz tás ese tén a ma ga sabb rend fo ko za tú rend õr
az elöl já ró, il let ve an nak a szol gá la ti ág nak a be osz tott ja,
amely nek te rü le tén a szol gá la tot együtt tel je sí tik.

(2) A fel jebb va ló és a rang ban idõ sebb rend õr ak kor jo -
go sult, il let ve kö te les elöl já rói vi szony ba lép ni, ha

a) a hely szí nen in téz ke dõ rend õr se gí té se ér de ké ben
erre szük ség van,

b) a rend õr in téz ke dé se tör vényellenes,
c) a rend õr az ut cán, nyil vá nos he lyen vi sel ke dé sé vel

bot rányt okoz, vagy olyan cse lek ményt kö vet el, amely a
Rend õr ség te kin té lyét sér ti.

(3) Az elöl já rói vi szony ba lé pést egy ér tel mû en és ha tá -
ro zot tan ki kell je len te ni, a pol gá ri ru há ban lévõ fel jebb va -
ló ma gát elõ re iga zol va lép het elöl já rói vi szony ba.

(4) Az elöl já rói vi szony ba lé pés nem jár hat a szol gá la ti
in téz ke dés be való in do ko lat lan be avat ko zás sal.

(5) Az elöl já rói vi szony ba lé pett fel jebb va ló nak az át -
vett in téz ke dést be kell fe jez nie.

(6) Az in téz ke dõ rend õröknek az elöl já rói vi szony ba lé -
pés rõl sa ját pa rancs no kuk nak je len tést kell ten ni ük. Eb bõl
a cél ból köl csö nö sen fel jegy zik egy más ne vét, rend fo ko -
za tát, azo no sí tó jel vé nyé nek szá mát és be osz tá si he lyét.

Az elöljáró és a feljebbvaló kötelességei

101.  §

(1) Az elöl já ró:
a) szer ve zi, irá nyít ja és el len õr zi az alá ren delt szer ve -

ze ti egy sé gek és be osz tot tai mun ká ját, biz to sít ja a mun ka
fel té te le it, figye lembe véve és mér le gel ve alá ren delt jei ja -
vas la ta it,

b) meg fele lõen do ku men tál ja el len õr zé se it, és az el len -
õr zés ered mé nyé rõl füg gõ en a fel tárt hi bák, hi á nyos sá gok
meg szün te té sé re, il let ve a fe le lõs sze mé lyé nek meg ál la pí -
tá sá ra és fe le lõs sé gé nek ér vé nye sí té sé re a szük sé ges in téz -
ke dé se ket meg te szi,

c) ha tás kö rén be lül ön ál ló an in téz ke dik, meg kö ve te li
alá ren delt je i tõl, hogy pon to san és idõ ben tel je sít sék szol -
gá la ti kö te les sé ge i ket; a mun ka szer ve zé se so rán ará nyo -
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san oszt ja el a mun ka ter he ket; a mun ká ban ki emel ke dõ
alá ren delt je it di csé ri és ju tal maz za, vagy erre ja vas la tot
tesz, a ha nyag, fe gyel me zet len alá ren del te ket fe le lõs ség re
von ja,

d) meg is me ri alá ren delt jei al kal ma zá si fel té te le it és
azt, hogy an nak mennyi re fe lel nek meg; el fo gult ság tól
men te sen jár el, és fi gyel me ki ter jed min den olyan lé nye -
ges kö rül mény re, amely alá ren delt je i nek szol gá lat el lá tá sát 
be fo lyá sol hat ja,

e) alá ren delt je i tõl meg kö ve te li az Al kot mány, a jog sza -
bá lyok, a szol gá la ti te vé keny sé get sza bá lyo zó egyéb ren -
del ke zé sek be tar tá sát; gon dos ko dik szak is me re tük fej lesz -
té sé rõl, át ad ja a rend õri mun ká ban szer zett ta pasz ta la ta it,

f) sze mé lyes helyt ál lá sá val pél dát mu tat a szol gá lat el -
lá tá sá ban, a szak mai is me re tek el sa já tí tá sá ban, a fe gyel -
me zett ma ga tar tás ban, va la mint az er kölcs nor má i nak be -
tar tá sá ban;

g) védi alá ren delt jei jo ga it és jo gos ér de ke it,
h) fi gye lem mel kí sé ri alá ren delt je i nek egész ség ügyi

hely ze tét, gon dos ko dik egész ség vé del mük rõl,
i) gon dos ko dik a rend õrségi va gyon vé del mé rõl, ren -

del te tés sze rû hasz ná la tá ról, a szol gá lat el lá tá sá hoz szük sé -
ges tech ni kai fel sze re lés rõl, biz to sít ja a kör let rend betar -
tását,

j) is me ri a ve ze té se alá tar to zó szer ve ze ti egy ség lét szá -
mát, a fel sze re lés és fegy ver zet mennyi sé gét és ál la po tát,

k) tá vol lé te ese té re ki je lö li he lyet te sét, ha ki je lölt vagy
meg bí zott he lyet te se nincs.

(2) Az elöl já ró a rend õrt kö te les a szol gá lat el lá tá sá ra
fel ké szí te ni és el iga zí ta ni

(3) Az elöl já ró a ki adott pa ran csok vég re haj tá sát el len -
õr zi.

(4) A fel jebb va ló min den kor meg kö ve te li az ala cso -
nyabb rend fo ko za tú ak tól a fe gye lem, a rend, az öl töz kö dé -
si sza bá lyok, va la mint a ma ga tar tás ra, az ud va ri as ság ra és
a tisz te let adás ra vo nat ko zó elõ írások meg tar tá sát.

Az alárendelt jelentési kötelezettsége

102.  §

(1) Az alá ren delt elöl já ró já nak szó ban je len ti:
a) a szol gá la ti fel adat, az uta sí tás vég re haj tá sát, il let ve

az azt aka dá lyo zó kö rül mé nye ket,
b) be osz tás ba való ki ne ve zé sét, ma ga sabb rend fo ko -

zat ba tör tént elõ lép te té sét, ki tün te té sét, meg di csé ré sét, ju -
tal ma zá sát, ha ezt nem a köz vet len elöl já ró je len lé té ben
kö zöl ték, il let ve nem tõle kap ta,

c) ha más elöl já ró tól uta sí tást ka pott vagy az el len õriz te 
te vé keny sé gét,

d) sza bad ság ról való be vo nu lá sát, ve zény lé sé nek le jár -
tát, a ve zény lés he lyé rõl tör té nõ be vo nu lá sát,

e) fe gyel mi fe nyí té sét, ha azt nem köz vet le nül elöl já ró -
ja szab ta ki,

f) in téz ke dé se it,

g) meg be te ge dé sét, fel gyó gyu lá sát.

(2) Az alá ren delt írás ban je len ti elöl já ró já nak:

a) sze mé lyi és csa lá di kö rül mé nye i ben be ál lott vál to -
zá so kat,

b) ha bûn cse lek mény vagy sza bály sér tés  miatt vele
szem ben in téz ke dés tör tént.

(3) Ha más jog sza bály je len té si kö te le zett sé get ír elõ
(pl. össze fér he tet len ség, vá lasz tá son je lölt ként való in du -
lás stb.) a je len tést írás ban kell meg ten ni.

Az egyedi utasítás adásának és végrehajtásának rendje

103.  §

(1) Az uta sí tá so kat a szol gá la ti út be tar tá sá val kell ki ad -
ni, ugyan így kell elõ ter jesz te ni a ké rel me ket is.

(2) A szol gá la ti út a szol gá la ti érint ke zés nek, az ügyek
in té zé sé nek az a mód ja, ami kor az ügy  a köz vet len pa -
rancs nok és a köz be esõ elöl já rók út ján jut ah hoz, aki nek
ab ban dön té si, uta sí tá si, pa rancs adá si, il let ve in téz ke dé si
joga vagy kö te les sé ge van.

(3) A ma ga sabb fokú rend õri szerv, az elöl já ró a szol gá -
la ti út be tar tá sát mel lõz he ti, ha e miatt a szol gá la ti ér dek sé -
rel met szen ved ne. Az alá ren delt a szol gá la ti út mel lõ zé sé -
vel ka pott uta sí tást je len ti köz vet len elöl já ró já nak.

(4) A rend õr az uta sí tás tu do má sul vé te lét „ér tet tem”
szó val je len ti.

(5) In do kolt eset ben az elöl já ró kö te les meg gyõ zõd ni
ar ról, hogy az alá ren delt pon to san meg ér tet te az uta sí tást.
Táv be szé lõn adott uta sí tás jo go sult sá gá ról két ség ese tén
vissza hí vás sal kell meg gyõ zõd ni.

(6) Ha az uta sí tás vég re haj tá sát el há rít ha tat lan aka dály
le he tet len né te szi, ezt a kö rül ményt az uta sí tást adó elöl já -
ró felé ha la dék ta la nul je len te ni kell.

(7) Ha a rend õr kap cso la ta meg sza kad az elöl já ró já val,
uta sí tás hi á nyá ban kö te les a jog sza bá lyok és más ren del -
ke zé sek elõ írásai sze rint ön ál ló an el jár ni.

(8) Az uta sí tást az alá ren delt el lent mon dás nél kül, kel lõ
idõ ben és a leg jobb tu dá sa sze rint – az Rtv. 11. és
12.  §-ában fog lal tak ra fi gye lem mel – hajt ja vég re.

(9) Ha a pa rancs tel je sí té sét má sik elöl já ró pa ran csa
aka dá lyoz ná, az alá ren delt az elõ zõ leg ka pott uta sí tást kö -
te les je len te ni. Ha az elöl já ró en nek el le né re uta sí tást ad
pa ran csa vég re haj tá sá ra, azt tel je sí te ni kell. Az utób bi uta -
sí tás tel je sí té sét köve tõen az elsõ uta sí tás vég re haj tá sát
meg kell kez de ni, il let ve foly tat ni kell.

(10) Az elsõ uta sí tás tel je sí té sé nek el mu lasz tá sá ért, ké -
se del mes tel je sí té sé ért az új uta sí tást adó elöl já rót ter he li a
fe le lõs ség. Az, aki az újabb pa ran csot adta, ér te sí ti er rõl az
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elõ zõ uta sí tást adó elöl já rót. Az uta sí tás vég re haj tá sát
mind két elöl já ró nak je len te ni kell.

(11) Fon to sabb uta sí tást az elöl já ró írás ban adja ki, és
azt ki kell hir det ni az érin tett be osz tot tak elõtt.

A jelentkezések rendje

104.  §

(1) Az elöl já ró nál a rend õri szerv ve ze tõ je és an nak be -
osz tot tai je lent kez ni kö te le sek.

(2) Je lent ke zés al kal má val az alá ren delt je lent se ve ze -
ték ne vét, rend fo ko za tát és rö vi den azt, amit elöl já ró ja tu -
do má sá ra akar hoz ni.

(3) Ün ne pi ren dez vény, szem le vagy pa rancs no ki ér te -
kez let ki vé te lé vel a je lent ke zés kor, a je len tés té tel kor nem
kell ne vet, rend fo ko za tot, be osz tást je len te ni, ha az elöl já -
ró is me ri azt, aki je lent.

(4) A rend õri szerv ve ze tõ je – az elöl já ró in kí vül – je -
lent kez ni kö te les, az egy ség hez ér ke zõ köz tár sa sá gi el nök -
nél, az Or szág gyû lés el nö ké nél és a mi nisz ter el nök nél, va -
la mint a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter nél.

(5) Az elõ re be je len tett el len õr zés al kal má val az el len -
õr zött szerv ve ze tõ je szol gá la ti öl tö zet ben kö te les je lent -
kez ni. Fel sõbb szin tû szerv tõl el len õr zés cél já ból ér ke zett
be osz tott nál az el len õr zött szerv ve ze tõ je kö te les je lent -
kez ni, ha az ér ke zõ nála ma ga sabb vagy vele azo nos rend -
fo ko za tú. A fel sõbb szin tû szerv tõl ér ke zõ be osz tott kö te -
les je lent kez ni, ha ala cso nyabb rend fo ko za tú, mint az el -
len õr zés alá vont szerv ve ze tõ je.

(6) Ha az el len õr zést vég zõ nem elöl já ró, ak kor csak az
el len õr zött szerv ve ze tõ je út ján in téz ked het. Ez alól ki vé -
telt ké pez, ha a ké se de lem a szol gá lat ra hát ránnyal jár. Az
el len õr zött szerv ve ze tõ je kö te les az el len õr zést vég zõ fel -
hí vá sá ra az ész lelt tör vénysértés meg szün te té sé re in téz -
ked ni, vé le mény kü lönb ség ese tén, so ron kí vül a kö zös
elöl já ró dön té sét kell kér ni.

Tiszteletadás

105.  §

(1) A Rend õr ség egyen ru hát vi se lõ tag jai, a rend -
õrcsapatok és egy sé gek a Rend õr ség ala ki sza bály za ta elõ -
írásainak meg fele lõen tel je sí te nek tisz te let adást.

(2) A Rend õr ség egyen ru hát vi se lõ tag jai ta lál ko zás kor
egy más nak tisz te let adást tel je sí te nek. Alá ren del tek és ala -
cso nyabb rend fo ko za tú ak elõ re tisz te leg nek. Az egyen lõ
rend fo ko za tú ak köl csö nö sen tisz te leg nek egy más nak.

(3) A Rend õr ség egyen ru hát vi se lõ tag jai köl csö nös ud -
va ri as ság alap ján a rend fo ko zat figye lembe véte lével tisz -

te let adást tel je sí te nek a Ma gyar Hon véd ség, a rend vé del -
mi szer vek egyen ru hát vi se lõ tag ja i nak.

(4) A rend õr fen ti e ken kí vül tisz te let adást tel je sít:
a) a Him nusz, a Szó zat és az Eu ró pai Unió him nu sza

el hang zá sa alatt, to váb bá ren dez vé nye ken más ál la mok
him nu szá nak el hang zá sa kor,

b) a Ma gyar Köz tár sa ság ál la mi zász la já nak,
c) sír em lé kek, em lék mû vek elõtt, ha ott dísz õr ség áll,
d) a Ma gyar Hon véd ség, a rend vé del mi szer vek csa pat -

zász lói elõtt,
e) a Ma gyar Hon véd ség, a rend vé del mi szer vek egy sé -

gei ál tal kí sért te me té si me net nek.

(5) A kö te le zõ tisz te let adás sza bá lyai – a hely zet nek
meg fele lõen – nyil vá nos he lye ken, köz le ke dé si esz kö zö -
kön is ér vé nye sek.

(6) Ha az elöl já ró (fel jebb va ló) a rend õrt meg di csé ri,
„Ha zá mat szol gá lom” sza vak kal kell vá la szol ni.

(7) Cso port vagy kö te lék meg di csé ré se ese tén a pa -
rancs nok vá la szol.

(8) Tisz te let adást nem kell tel je sí te ni:
a) rend õri in téz ke dés köz ben,
b) for ga lom irá nyí tá sa kor,
c) kí sé rõ õri fel adat el lá tá sa köz ben,
d) sze mély biz to sí tás, la kás biz to sí tás, prog ram hely-biz -

to sí tás és út vo nal biz to sí tás köz ben,
e) jár mû ve ze tés köz ben,
f) az ala ki sza bály zat ban meg ha tá ro zott egyéb ese -

tekben.

A körlet rendje

106.  §

(1) A kör let a rend õri szer vek el he lye zé sé re szol gá ló
épü let, va la mint rend õri szál lás, a hoz zá tar to zó lé te sít mé -
nyek kel együtt.

(2) A kör let pa rancs nok a rend õri szerv ve ze tõ je, aki fe -
le lõs a kör let rend jé ért, a kör let ben el he lye zett sze mé lyek
fe gyel mé ért. Ha a kör let ben több azo nos szin tû szerv van
el he lyez ve, a kör let pa rancs no kot a kö zös elöl já ró je lö li ki.
A kör let pa rancs no ki te en dõ ket uta sí tás ban ala cso nyabb
be osz tá sú elöl já ró ra is át le het ru ház ni, az uta sí tást is mer -
tet ni kell.

(3) A kör let ut cai hom lok za tá ra jól lát ha tó he lyen, meg -
fe le lõ ma gas ság ban a rend õrhatóság vagy a rend õri szerv
meg ne ve zé sét tar tal ma zó, a Ma gyar Köz tár sa ság cí me ré -
vel el lá tott táb lát kell ki füg gesz te ni. Sö té te dés kor azt kel -
lõ en meg kell vi lá gí ta ni.

(4) Az épü let fel lo bo gó zá sá ról a kör let pa rancs nok in -
téz ke dik.

(5) A kör let ren det a pa rancs nok ha tá roz za meg, azt ki
kell füg gesz te ni.
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(6) A kör let pa rancs nok el ké szí ti a kör let vé del mi ter vét,
ame lyet elöl já ró ja hagy jóvá.

(7) A kör let ben a nõi szál lást, öl tö zõt és pi he nõt a fér fi a -
ké tól el kü lö nít ve kell ki ala kí ta ni.

A szolgálati fegyver

107.  §

(1) Szol gá la ti lõ fegy ver rel az a rend õr lát ha tó el, aki a
fegy ver hasz ná lat ra, va la mint a fegy ver tá ro lá sá ra és ke ze -
lé sé re vo nat ko zó sza bá lyok is me re té bõl si ke res vizs gát
tett, és szol gá la ti be osz tá sa in do kol ja a fegy ver rel tör té nõ
szol gá lat el lá tá sát.

(2) A szol gá la ti lõ fegy vert sze mé lyi fel sze re lés ként
vagy egy ség kész let ként le het ki ad ni.

(3) Sze mé lyi fel sze re lés ként a rend õrt pisz tollyal, gép -
pisz tollyal, gép ka ra béllyal vagy cél táv csõ vel el lá tott pus -
ká val le het el lát ni, min den más lõ fegy ver és az zal egy te -
kin tet alá esõ esz köz, csak egy ség kész let ként biz to sít ha tó.

108.  §

(1) Az egy ség kész let ként biz to sí tott lõ fegy ve rek és az -
zal egy te kin tet alá esõ esz kö zök, va la mint a sze mé lyi fel -
sze re lés ként biz to sí tott gép pisz to lyok, gép ka ra bé lyok,
cél táv csõ vel el lá tott pus kák erre a cél ra ki ala kí tott fegy -
ver szo bá ban tá rol ha tók.

(2) A sze mé lyi fel sze re lés ként ki adott egyéb lõ fegy ve -
rek tá rol ha tók a szol gá la ti he lyen, vagy az ügye le ti szol gá -
lat nál (cso por tos tá ro lás), sze mé lyi pán cél szek rény ben,
vagy vas le mez szek rény ben, vagy el nem moz dít ha tó an
rög zí tett le mez ka zet tá ban (egyé ni tá ro lás). A szol gá la ti lõ -
fegy ve rek csak ürí tett, fesz te le ní tett ál la pot ban, a lõ sze -
rek tõl el kü lö ní tet ten tá rol ha tók.

(3) A lõ fegy ver tá ro ló he lyen való el he lye zé se, va la mint 
szét sze dé se, tisz tí tá sa elõtt fo ko zott gon dos ság gal kell
meg gyõ zõd ni an nak ürí tett ál la po tá ról.

(4) Azok ban a he lyi sé gek ben, ahol ügy fe lek is meg je -
len het nek, a szol gá la ti lõ fegy ve rek kö zül csak pisz toly tá -
rol ha tó a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint.

(5) Azok ban a rend õri ob jek tu mok ban, ahol fo lya ma tos
ügye le ti szol gá lat nem mû kö dik, és az ob jek tum tech ni kai
vé de lem mel nincs el lát va, lõ fegy ver és lõ szer nem tárol -
ható.

109.  §

(1) A szol gá la ti lõ fegy ver szol gá lat ban nyíl tan is vi sel -
he tõ, szol gá la ton kí vül csak rej tett mó don hord ha tó.

(2) Gép pisz tolyt vagy gép ka ra bélyt a rend õr ki zá ró lag
szol gá lat ban és kü lön uta sí tás ra tart hat ma gá nál.

(3) Szol gá la ti pisz to lyát a rend õr szol gá la ton kí vül is
ma gá nál tart hat ja.

(4) Szol gá la ti pisz tolyt más ke re sõ fog lal ko zás vég zé se
köz ben a rend õr nem vi sel het.

(5) Ha a rend õr a szol gá la ti pisz tolyt és lõ szert szol gá la -
ton kí vül ma gá nál tart ja, csak ál lan dó an la kott la kás ban,
biz ton sá gi zár ral el lá tott szek rény ben, fi ók ban vas le mez
ka zet tá ban tart ha tó úgy, hogy ah hoz il le ték te len sze mély
ne fér jen hoz zá. A pisz tolyt ürí tett, fesz te le ní tett ál la pot -
ban, a lõ sze rek tõl el kü lö nít ve kell tá rol ni.

110.  §

(1) Egyé ni el bí rá lás alap ján a szol gá la ti pisz toly szol gá -
la ton kí vü li bir tok lá sát a rend õri szerv ve ze tõ je in do ko lás -
sal meg tilt hat ja.

(2) Meg kell til ta ni, a szol gá la ti pisz toly szol gá la ton kí -
vü li bir tok lá sát, ha

a) a rend õrrel szem ben bün te tõ el já rás in dult,
b) biz ton sá gos tá ro lá sá nak fel té te lei nin cse nek meg,
c) a rend õr lõ fegy ver rel bár mely mó don vissza élt,
d) a rend õr szol gá lat ra al kal mat lan ál la pot ban van.

(3) A biz ton sá gos tá ro lás fel té te le i nek meg lé tét a rend -
õri szerv ve ze tõ je, vagy meg bí zá sa alap ján a rend õr leg -
alább osz tály ve ze tõi be osz tá sú elöl já ró ja el len õriz he ti.

(4) Üdü lõ be, kór ház ba vagy kül föld re tá vo zás ese tén a
szol gá la ti pisz tolyt a szol gá la ti he lyen kell tá rol ni. A rend -
õr aka dá lyoz ta tá sa ese tén köz vet len pa rancs no ka in téz -
ked jen a szol gá la ti pisz toly be szál lí tá sá ra.

A szolgálatba lépés követelményei

111.  §

(1) A rend õr szol gá lat el lá tás ra pi hen ten, az elõ -
írásoknak meg fe le lõ tisz ta és ápolt öl tö zet ben kö te les
meg je len ni.

(2) Vál tá sos vagy ve zény lé ses szol gá lat ese tén a rend -
õrrel a kö vet ke zõ szol gá la ti be osz tá sát az elöl já ró 10 nap -
pal ko ráb ban köz li, ki vé ve, ha a szol gá lat ba lé pés idõ pont -
ja nem lát ha tó elõ re.

(3) Ha a rend õr sze szes italt fo gyasz tott, vagy más szer
ha tá sa  miatt bó dult ál la pot ban van, szol gá lat ba nem oszt -
ha tó be.

(4) Ha it tas sá ga, vagy ön hi bá ból ere dõ bó dult ál la po ta
 miatt nem lát hat ja el szol gá la tát, fe gyel mi, il le tõ leg bün te -
tõ jo gi fe le lõs ség gel tar to zik, és ré szé re il let mény a szol gá -
lat ból ki e sett idõ re nem jár.
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(5) A (3) be kez dés sze rint nem fe lel a rend õr ital ha tá sa
alat ti meg je le né sé ért, ha sza bad ide jé bõl ren de lik be, és a
sze szes ital fo gyasz tás a be ren de lés köz lé se elõtt tör tént.

A rend õr nyilvános szereplése

112.  §

(1) A rend õr a nyom ta tott saj tó, a rá dió és a te le ví zió
meg ke re sé se alap ján a fel adat kö ré be tar to zó szol gá la ti
ügyek rõl, egyes bûn cse lek mé nyek rõl csak en ge déllyel
nyi lat koz hat, ame lyet az or szá gos rend õrfõkapitány és a
rend õrfõkapitányok, azok he lyet te sei, a ve lük azo nos ha -
tás kö rû, il let ve az ál ta luk fel ha tal ma zott ve ze tõk ad hat nak
meg.

(2) Ki vé te les eset ben – bûn cse lek mény, köz le ke dé si
bal eset, vagy más rend kí vü li ese mény hely szí nén – a rend -
õr tény köz lõ nyi lat ko za tot te het, úgy hogy az zal szol gá la ti
tit kot és sze mély hez fû zõ dõ jo go kat nem sért het, fe le lõs -
ség kér dé sé ben nem fog lal hat ál lást. Nyi lat ko za tá ról utó -
lag az en ge dé lye zés re jo go sult nak je len tést tesz.

(3) A Rend õr ség sze mély ügyi kér dé se i rõl, or szá gos je -
len tõ sé gû, rend kí vü li vagy vá rat lan ese mé nyek rõl, az
ORFK ha tás kö ré be tar to zó bûn cse lek mé nyek rõl, a té nyek
köz lé sén kí vül, csak az or szá gos rend õrfõkapitány vagy
he lyet te sei hoz zá já ru lá sá val le het nyi lat koz ni.

(4) A rend õrkapitánysági ügyek ben a rend õrkapitány,
ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gi ügyek ben a ha tár ren dé sze ti
ki ren delt ség ve ze tõ je, fõ ka pi tány sá gi ügyek ben a rend -
õrfõkapitány, va la mint he lyet te sei, vagy meg bí zá suk alap -
ján a saj tó re fe rens, or szá gos ügyek ben az or szá gos rend -
õrfõkapitány, ille té kes szak mai he lyet te sei, meg bí zá suk
alap ján a saj tó iro da mun ka tár sai kö te le sek nyi lat koz ni a
saj tó, rá dió és te le ví zió meg ke re sé sé re. Nyi lat koz hat nak
az em lí tett ve ze tõk ál tal ki je lölt sze mé lyek is, azon ban
nyi lat ko zat té tel re nem kö te lez he tõk, ki vé ve az, aki nek a
nyi lat ko zat té tel hi va tal ból kö te les sé ge (pl. saj tó re fe rens).

(5) A rend õr a Rend õr ség kép vi se lõ je ként, szak ér tõ je -
ként a saj tó ban, a rá dió és te le ví zió mû so ra i ban, fil mek ben
csak az or szá gos rend õrfõkapitány, il let ve he lyet te sei elõ -
ze tes hoz zá já ru lá sá val sze re pel het. A rend õri ál lás ra uta lás 
nél kül tar tott tu do má nyos, kul tu rá lis elõ adá sok meg tar tá -
sá hoz, ilyen irá nyú egyéb köz sze rep lés hez (be le ért ve a rá -
di ó ban és te le ví zi ó ban tör té nõ sze rep lést is) en ge dély nem
kell.

(6) A Rend õr ség lap ja i ban a szol gá la ti és az ál lam ti tok -
ra vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá val a rend õr en ge dély
nél kül nyi lat koz hat és pub li kál hat.

(7) A rend õrségi ada tok fel hasz ná lá sá val ké szí tett szak -
iro dal mi, va la mint va ló sá gos rend õrségi ügye ket fel dol go -
zó iro dal mi al ko tást a rend õr elõ ze tes en ge déllyel je len tet -
he ti meg. Az ilyen mû ve ken a szer zõ ne vén kí vül rend fo -
ko za tát fel le het tün tet ni.

(8) A rend õr rend sze re sen vagy idõ sza ko san meg je le nõ
la pok, saj tó ter mé kek szer kesz tõ je vagy mun ka tár sa csak
en ge déllyel le het. Az en ge dély meg adá sá ra me gyei (fõ vá -
ro si) rend õr-fõkapitányságnál vagy az alá ren delt sé gé be
tar to zó szerv nél szol gá la tot tel je sí tõ rend õr ese té ben a me -
gyei rend õrfõkapitány, az Rtv. 4.  §-a (3) be kez dé sé nek
alap ján egyes fel ada tok el lá tá sá ra lét re ho zott rend õri
szerv nél szol gá la tot tel je sí tõ rend õr ese té ben a rend õri
szerv ve ze tõ je, az or szá gos rend õr-fõkapitányságon szol -
gá la tot tel je sí tõ rend õr ese té ben az or szá gos rend -
õrfõkapitány jo go sult.

(9) Nyil vá nos sze rep lés hez (ha az rend õrként tör té nik)
en ge délyt kell kér ni. Az en ge dély meg adá sá ra me gyei (fõ -
vá ro si) rend õr-fõkapitányságnál vagy az alá ren delt sé gé be
tar to zó szerv nél szol gá la tot tel je sí tõ rend õr ese té ben a me -
gyei rend õrfõkapitány, az Rtv. 4.  §-a (3) be kez dé sé nek
alap ján egyes fel ada tok el lá tá sá ra lét re ho zott rend õri
szerv nél szol gá la tot tel je sí tõ rend õr ese té ben a rend õri
szerv ve ze tõ je, az or szá gos rend õr-fõkapitányságon szol -
gá la tot tel je sí tõ rend õr ese té ben az or szá gos rend -
õrfõkapitány jo go sult.

(10) A rend õr sza bad ide jé ben részt ve het a gyü le ke zé si
tör vény ha tá lya alá tar to zó, jog sze rû en tar tott ren dez vé -
nyen. Ilyen eset ben egyen ru hát nem vi sel het. Szol gá la ti
vagy más jog sze rû en tar tott lõ fegy ve rét nem tart hat ja ma -
gá nál.

Kiképzés, önképzés

113.  §

(1) A rend õr kö te les sé ge, hogy a szol gá lat el lá tá sá hoz,
az es kü ben vál lalt kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé hez szük sé -
ges szak mai kép zett sé get, ál ta lá nos mû velt sé get és fi zi kai
erõn lé tet meg sze rez ze és fenn tart sa; eh hez a mun kál ta tó
se gít sé get nyújt.

(2) A rend õr a szol gá lat el lá tá sá hoz elõ írt szak mai kép -
zett sé get a ka to nai, rend vé del mi és más fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nyek ben, a ren dé sze ti szak kö zép is ko lák ban, il let ve
a Rend õr ség szak tan fo lya ma in sze rez he ti meg. A kép zett -
ség fej lesz té se a ta nul má nyi mun ka sza bály za tá ban meg -
ha tá ro zott szak mai is ko lá ban foly ta tott ta nul má nyok el -
vég zé se út ján tör té nik.

Egészségügyi szolgálatképtelenség

114.  §

(1) A rend õr az egész ség ügyi és tár sa da lom biz to sí tá si
jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot ta kon kí vül a szol gá la ti vi -
szo nyá ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint jo go sult egész sé gi
és tár sa da lom biz to sí tá si el lá tás ra. Be teg ség, bal ese ti sé rü -
lés  miatti ke re sõ- (szol gá lat) kép te len sé ge, to váb bá re ha bi -

2007/183. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14643



li tá ció (rek re á ci ós) ke ze lé se ide jé re szol gá lat men tes ség re
és egész ség ügyi sza bad ság ra jo go sult.

(2) A rend õr szol gá lat ké pes sé gé nek hely re ál lí tá sa ér de -
ké ben kö te les a gyógy ke ze lé sé re vo nat ko zó uta sí tá sok nak
ele get ten ni. Az elöl já ró kez de mé nyez he ti a ke re sõ-, il let -
ve szol gá lat kép te len ség fe lül vizs gá la tát, és a fe gyel mi fe -
le lõs ség re vo nást, ha a tu do má sá ra ju tott té nyek bõl arra le -
het kö vet kez tet ni, hogy a rend õr e kö te le zett sé gé nek nem
tesz ele get.

(3) A rend õr mun ka kö ri egész sé gi, pszi chi kai és fi zi kai
al kal mas sá gá nak, il let ve a meg vál to zott egész sé gi ál la po -
tú rend õr al kal mas sá gá nak fe lül vizs gá la tá ra kü lön jog sza -
bály ren del ke zé sei sze rint kell el jár ni.

Állomáshely, lakóhely elhagyása

115.  §

(1) Az ál lo más hely, la kó hely el ha gyá sát a rend õr elöl já -
ró já nak je len ti, a sza bad ság en ge dé lye zé sé re jo go sult elöl -
já ró, ha ez a szol gá lat ér de ké ben el en ged he tet le nül szük sé -
ges az ál lo más hely, la kó hely el ha gyá sát ki vé te le sen meg -
tilt hat ja.

(2) A köz vet len elöl já ró gon dos ko dik az ál lo más he lyü -
kön, la kó he lyü kön kí vül tar tóz ko dók tar tóz ko dá si he lyé -
nek nyil ván tar tá sá ról.

Ajándék, jutalom elfogadása

116.  §

(1) A rend õr a szol gá la ti ma ga tar tá sá val vagy te vé keny -
sé gé vel kap cso lat ban aján dé kot, ju tal mat, ked vez ményt
vagy más elõnyt jo go su lat la nul nem fo gad hat el. A rend õr
fe le lõs azért, ha hoz zá tar to zó ja fo gad el jo go su lat la nul ju -
tal mat vagy aján dé kot, ha azt a rend õr hi va tá sá ra, vagy
rend õri szol gá la tá nak tel je sí té sé re te kin tet tel ad ták.

(2) Aján dék nak kell te kin te ni azo kat a pénz be li vagy
ter mé szet be ni jut ta tá so kat is, ame lye kért a rend õr arány ta -
la nul cse kély ér té kû el len szol gál ta tást nyújt.

A kérelemhez, panaszhoz való jog

117.  §

(1) A rend õr ké rel met, il let ve pa naszt sa ját ne vé ben és
ügyé ben ter jeszt het elõ. A ké re lem és a pa nasz szó ban
vagy írás ban te he tõ meg. A szó ban tett pa naszt, ha az ügy
jel le ge meg kí ván ja vagy to váb bi in téz ke dést igé nyel,
jegy zõ könyv be kell fog lal ni.

(2) A rend õr ké rel mét, pa na szát a szol gá la ti út be tar tá sá -
val ter jeszt he ti elõ.

(3) A ké rel met a köz be esõ elöl já ró min den eset ben kö te -
les a dön tés re hi va tott elöl já ró já hoz 8 na pon be lül fel ter -
jesz te ni, eh hez vé le mé nyét írás ban csa tol ja.

(4) Az elöl já ró az alá ren delt ké rel mét ala po san és kö rül -
te kin tõ en 30 na pon be lül kö te les ki vizs gál ni; in do kolt
eset ben az elöl já ró az el in té zés ide jét 30 nap pal meg -
hosszab bít hat ja. A dön tés rõl a ké rel me zõt, pa nasz te võt
írás ban vagy szó ban ér te sí te ni kell.A szó be li ér te sí tést
jegy zõ könyv be kell fog lal ni.

(5) Az alap ta lan pa naszt in do ko lás sal kell el uta sí ta ni.
Azt a rend õrt, aki pa na szá ban mást szán dé ko san alap ta la -
nul kö te les ség sze gés sel vá dol, ha a cse lek mény sú lyo sabb
el bí rá lás alá nem esik, fe gyel mi úton fe le lõs ség re kell
 vonni.

(6) Ha az elöl já ró a pa nasz te võ vel szem ben pa na sza
 miatt hát rá nyos meg kü lön böz te tést vagy meg tor lást al kal -
maz, amennyi ben a cse lek mény sú lyo sabb el bí rá lás alá
nem esik, fe gyel mi úton fe le lõs ség re kell von ni.

(7) A rend õr ké rel mé vel vagy pa na szá val ér dek vé del mi
szer ve zet hez, ügyész ség hez, bí ró ság hoz, az ál lam pol gá ri
jo gok ál ta lá nos ha tás kö rû vagy kü lön or szág gyû lé si biz to -
sa i hoz köz vet le nül is for dul hat.

(8) A rend õr a ké rel mé vel vagy pa na szá val a szol gá la ti
út be tar tá sá val for dul hat a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter -
hez. A köz be esõ elöl já ró a ké rel met vagy pa naszt ál lás fog -
la lá sá val együtt ha la dék ta la nul kö te les to váb bí ta ni.

Az egyenruha viselése

118.  §

(1) A rend õrnek joga van nor mák sze rin ti ru há zat tal és
fel sze re lés sel való el lá tás ra.

(2) Egyen ru ha vi se lé sé re jo go sul tak:
a) a Rend õr ség hi va tá sos ál lo má nyú tag jai,
b) a tan in té ze tek hall ga tói, az is ko lák rend tar tá sá ban

meg ha tá ro zot tak sze rint,
c) a hi va tá sos ál lo mány ból nyug ál lo mány ba he lye zet -

tek (ha ki zá ró ok nem áll fenn).

(3) Az egyen ru ha vi se lé sé re jo go sult csak a kü lön ren -
del ke zés sel rend sze re sí tett egyen ru há za ti fel sze re lést vi -
sel het.

(4) Az egyen ru hás rend õri ál lo mány az egyen ru hát szol -
gá lat ban kö te les vi sel ni. In do kolt eset ben az elöl já ró az
egyen ru hás rend õrt pol gá ri ru há ban tör té nõ szol gá lat tel je -
sí tés re is kö te lez he ti. A rend õr szol gá la ti ide jén túl pol gá ri
ru hát vi sel het, szol gá la ti he lyé re pol gá ri ru há ban me het, il -
let ve on nan ab ban tá voz hat.

(5) A ve gyes ru hás nor ma tí pus ba so rol tak szol gá lat ban
ál ta lá ban pol gá ri ru hát vi sel nek. Az elöl já ró – meg ha tá ro -
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zott ese tek ben – az egyen ru há ban való meg je le nést, szol -
gá lat el lá tást el ren del he ti.

(6) A köz vet len szol gá la ti elöl já rók el len õr zik, hogy a
rend õr ál tal vi selt ru há zat jó ál la po tú, tisz ta le gyen.

(7) Az elöl já ró gon dos ko dik ar ról, hogy az ál lo mány
szol gá la ti öl tö ze tét és fel sze re lé sét meg fe le lõ kö rül mé -
nyek kö zött, a szol gá la ti he lyén tud ja tá rol ni.

(8) A Rend õr ség hi va ta li épü le te i ben az ügy fél fo ga dást
vég zõk egyen ru há ban vagy for ma ru há ban lát ják el a fel -
ada tot.

VIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Értelmezõ rendelkezés

119.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) be lé pés: ami kor a rend õr az adott hely re min den kor -

lá to zás, aka dá lyoz ta tás nél kül be me het,
b) be bo csá tás: ami kor az in téz ke dés re ér ke zõ rend õrt a

tu laj do nos, bir to kos vagy más jo go sult sze mély be en ge di,
a be lé pé si aka dá lyo kat meg szün te ti,

c) be ha to lás: ami kor a rend õr a be lé pé si aka dá lyo kat
sa ját maga vagy köz re mû kö dõ igény be vé te le út ján meg -
szün te ti,

d) se gély hí vás: ami kor a rend õr sa ját maga ész le li más
sze mély se gély ké ré sét, és e miatt, ez zel össze füg gés ben in -
téz ke dés be kezd,

e) tá ma dás sal köz vet le nül fe nye ge tõ ma ga tar tás: az a
fel lé pés, ami kor a tá ma dó hely ze té bõl, te vé keny sé gé nek
mód já ból és esz kö zé bõl a rend õr ala po san kö vet kez tet
arra, hogy a tá ma dás nyom ban be kö vet ke zik,

f) tes ti ép sé get sú lyo san ve szé lyez te tõ a tá ma dás: ak -
kor, ha a tá ma dó hely ze té bõl, te vé keny sé gé nek mód já ból
és esz kö zé bõl ala po san fel té te lez he tõ a sú lyos sé rü lés köz -
vet len ve szé lye,

g) ál lo más hely: a szol gá la ti hely szék he lye, il let ve a
rend õrkapitányság mû kö dé si – Bu da pes ten a fõ vá ros köz -
igaz ga tá si – te rü le te,

h) la kó hely sze rin ti te le pü lés: la kó hely el ha gyás
(109.  §) szem pont já ból az elöl já ró nak be je len tett ál lan dó
la kó hely vagy tar tóz ko dá si hely sze rint ille té kes rend -
õrkapitányság mû kö dé si te rü le te.

Hatálybalépés

120.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ez zel egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti:

a) a Rend õr ség Szol gá la ti Sza bály za tá ról  szóló 3/1995. 
(III. 1.) BM ren de let,

b) a Rend õr ség Szol gá la ti Sza bály za tá ról  szóló 3/1995. 
(III. 1.) BM ren de let, va la mint a Re pü lõ té ri Biz ton sá gi Fõ -
igaz ga tó ság lé te sí té sé rõl, fel ada tá ról és ha tás kö ré rõl  szóló
24/1990. (IX. 5.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
21/1999. (VII. 16.) BM ren de let,

c) a Rend õr ség Szol gá la ti Sza bály za tá ról  szóló 3/1995. 
(III. 1.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 39/1998. (IX. 9.)
BM ren de let,

d) a Rend õr ség Szol gá la ti Sza bály za tá ról  szóló 3/1995. 
(III. 1.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 52/1997. (IX.
19.) BM ren de let,

e) a Ha tár õr ség Szol gá la ti Sza bály za tá ról  szóló
40/2001. (XII. 23.) BM ren de let,

f) a Ha tár õr ség Szol gá la ti Sza bály za tá ról  szóló
40/2001. (XII. 23.) BM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
35/2004. (VI. 28.) BM ren de let,

g) a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
2001. évi XXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 25/2001.
(XI. 21.) BM ren de let, va la mint a Ha tár õr ség Szol gá la ti
Sza bály za tá ról  szóló 40/2001. (XII. 23.) BM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 38/2005. (IX. 22.) BM ren de let.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
63/2007. (XII. 23.) IRM

rendelete

a Rendõrségnél rendszeresített kényszerítõ eszközök
típusairól és fajtáiról

A Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény
101.  §-a (1) be kez dé sé nek m) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  §-ának n) 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 Rend õr ség nél rend sze re sí tett kény sze rí tõ esz kö zök
tí pu sa it és faj tá it e ren de let mel lék le te tar tal maz za.

2.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-én lép ha tály ba.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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Melléklet
a 63/2007. (XII. 23.) IRM rendelethez

– 9 mm-es R-61 pisz toly,
– 9 mm-es PA-63 pisz toly,
– 7,65 mm-es R-78 pisz toly,
– 9 mm-es APSZ (Sztecs kin) pisz toly,
– 7,62 mm-es AK-47 gép ka ra bély,
– 7,62 mm-es AMD-65 gép ka ra bély,
– 7,62 mm-es AMP gép ka ra bély,
– 7,62 mm-es AMMSZ gép ka ra bély,
– 9 mm-es P-63 gép pisz toly,
– 7,65 mm-es SHE-61 gép pisz toly,
– 7,62 mm-es RPD go lyó szó ró,
– 7,62 mm-es KGK gép pus ka,
– 7,62 mm-es PKM gép pus ka,
– 7,62 mm-es PKMSZ gép pus ka,
– 7,62 mm-es PKT gép pus ka,
– 14,5 mm-es MTB gép pus ka,
– 7,62 mm-es SZVD táv csö ves pus ka,
– RPG-7 kézi pán cél el há rí tó grá nát ve tõ,
– Kos suth-kard,
– tõr tok kal,
– szür ke gu mi bot,
– össze tol ha tó gu mi bot,
– fény vissza ve rõ gu mi bot,
– pa tent bi lincs,
– zsa né ros bi lincs,
– 7,65 mm-es pisz toly töl tény,
– 9 mm-es (Ma ka rov) pisz toly töl tény,
– 9 mm-es (Ma ka rov) mû anyag lö ve dé kû pisz toly töl -

tény,
– 7,62 mm-es 39M pus ka lõ sze rek,
– 7,62 mm-es 43M ka ra bély lõ sze rek
– 7,62 mm-es 43M ki se gí tõ ren del te té sû lõ szer,
– 7,62 mm-es 43M acél mag vas töl tény,
– 7,62 mm-es 43M fény jel zõs töl tény,
– 7,62 mm-es 43M csök ken tett ha tá sú töl tény,
– 7,62 mm-es grá nát ki lö võ töl tény,
– 7,62 mm-es 39M acél mag vas töl tény (könnyû lö ve dé kû),
– 7,62 mm-cs 39M ne héz lõ ve dé kû töl tény,
– 7,62 mm-es 39M fény jel zõs lõ szer,
– 14,5 mm-es BZT fény jel zõs pán cél tö rõ gyúj tó töl -

tény,
– 14,5 mm-es B-32 pán cél tö rõ töl tény,
– 14,5 mm-es lõ té ri töl tény (lep ke),
– PGK-69 ku mu la tív grá nát,
– PGR-69 re pesz grá nát,
– gép ka ra bély ról le lõ he tõ könny gáz grá nát,
– PG-7V ku mu la tív grá nát,
– 42M ké zi grá nát,
– 42M ké zi grá nát re pesz bu rok,
– 58-K-100-as harc ko csi el le ni grá nát,
– 63M könny gáz grá nát,
– 9 × 19 mm-es 96M P9RC pisz toly,
– 9 × 19 mm-es Heck ler und Koch USP pisz toly,

– 9 × 19 mm-es Heck ler und Koch USP Com pact pisz -
toly,

– 9 × 19 mm-es Heck ler und Koch MP5 A5 gép pisz -
toly,

– 9 × 19 mm-es Heck ler und Koch MP5 KA4 gép pisz -
toly,

– 9 × 19 mm-es Heck ler und Koch MP5 SD6 gép pisz -
toly,

– 93M NF védõ ké zi grá nát,
– R–92 könny gáz szó ró pa lack (spray),
– több cé lú rend õrbot (Ton fa),
– .308-as ka li be rû acél mag vas (AP) lõ szer,
– .308-as ka li be rû SSG-2000 tí pu sú táv csö ves mes ter -

lö võ pus ka,
– .308-as ka li be rû SSG-69 tí pu sú táv csö ves mes ter lö -

vész pus ka,
– .308-as ka li be rû Win ches ter Nor ma Dia mond Line

HPBT tí pu sú lõ szer,
– 12,7 mm-es GEPÁRD M1 tí pu sú egy lö ve tû mes ter lö -

võ pus ka,
– 12,7 mm-es GEPÁRD M5 tí pu sú is mét lõ mes ter lö -

vész pus ka,
– 12,7 × 107 mm-es B-32 tí pu sú pán cél tö rõ gyúj tó lõ -

szer,
– 12,7 × 107 mm-es BZT tí pu sú pán cél tö rõ gyúj tó

fény jel zõ lõ szer,
– 12-es ka li be rû is mét lõ vagy ön töl tõ pus ka,
– 7,62 mm-es kor sze rû sí tett AMD tí pu sú gép ka ra bély,
– 9 × 19 mm-es FMJ Para KIK lõ szer,
– 9 × 19 mm-es JERICHO 941F tí pu sú szolg ma rok lõ -

fegy ver,
– 9 × 19 mm-es UZI MIKRO tí pu sú szolg gép pisz toly,
– 9 × 19 mm-es UZI MINI tí pu sú szol gá la ti gép pisz -

toly,
– kap sza i ci no id ha tó anyag tar tal mú ae ro so lok, anya -

gok (fo lya dé kok),
– RWGL-3 kézi könny gáz grá nát-ve tõ,
– 40 mm × 46 ka li be rû GL-AH 06 tí pu sú kézi gránát -

vetõ,
– gép jár mû re sze relt AWGL-3 au to ma ta könny gáz grá -

nát-ve tõ,
– mû anyag bi lincs,
– 40 mm-es Skat Shell könny gáz grá nát,
– BAT RCU 9000-I és HIDROMIL II A-3-515 víz -

ágyúk,
– BTR-80 pán cé lo zott szál lí tó harc jár mû,
– CS ha tó anyag gal sze relt uni ver zá lis könny gáz grá nát,
– Gre en SS5564 és In di go kar min CL73015 étel fes ték,
– Gyér füs tû hang-fény grá nát,
– IFA L60 te rep já ró tö meg osz la tó ráccsal,
– KRAZ 255-B ne héz te rep já ró te her gép ko csi ba ri kád -

rom bo ló toló lap pal sze rel ve,
– Mo us sol-APS F-15 al ko hol ál ló AFFF-uni ver zá lis ol -

tó hab,
– SIM STM-100 VAD gép jár mû el fo gó háló,
– Tüs kés út zár
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
64/2007. (XII. 23.) IRM

rendelete

a helyszíni bírságolás részletes szabályairól  szóló
10/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról

A sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
(a továb biak ban: Sztv.) 167.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog -
lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket rendelem el:

1.  §

A hely szí ni bír sá go lás rész le tes sza bá lya i ról  szóló
10/2000. (II. 23.) BM ren de let (a továb biak ban: R.)
2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés
lép:

„(1) Ha a jog sza bály hely szí ni bír ság ki sza bá sát le he tõ -
vé te szi és a ha tó ság tag ja a hely szí ni bír ság ki sza bá sa mel -
lett dönt, ezt köz li az el kö ve tõ vel, egy ben tá jé koz tat ja a
jog kö vet kez mé nyek rõl, va la mint a sza bály sér tés hez ren -
delt köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont ról. Ha az el kö ve tõ a
hely szí ni bír sá go lás té nyét, a hely szí ni bír ság össze gét tu -
do má sul ve szi, a ha tó ság tag ja hely szí ni bír sá got szab ki.
A hely szí ni bír ság tu do má sul vé te le ese tén a ha tó ság tag ja
tá jé koz tat ja az el kö ve tõt a hely szí ni bír ság vég re haj tá sá ra
vo nat ko zó tör vényi ren del ke zé sek rõl [Sztv. 135.  § (4) be -
kez dés].”

2.  §

Az R. 3.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) Ha az el kö ve tõ nek át adott pos ta utal vá nyon fel tün -
te tett hely szí ni bír ság össze ge a be fi ze tés re biz to sí tott 30
na pos ha tár idõ el tel té tõl szá mí tott 15 na pon be lül nem ér -

ke zik meg a nyil ván tar tó szerv hez, a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tén la kó hellyel vagy tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zõ
el kö ve tõ ese tén a nyil ván tar tó szerv a nyom tat vány má so -
la tát át te szi az el kö ve tõ la kó he lye, ille tõ leg tar tóz ko dá si
he lye sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé -
hez, az Sztv. ren del ke zé se sze rin ti vég re haj tá si in téz ke dés
meg té te le cél já ból. Ha az el kö ve tõ a tar to zást idõközben
megfizette, errõl az ille té kes települési önkormányzat
jegyzõjét haladéktalanul tájékoztatni kell.”

3.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú
mel lék le te lép.

4.  §

Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá mú
mel lék le te lép.

5.  §

(1) Ez a ren de let – a (3) be kez dés ki vé te lé vel – 2008. ja -
nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 3.  §
(1) be kez dés b) pont já ból „a Ha tár õr ség,” szö veg rész
hatályát veszti.

(3) E ren de let 3.  §-a, va la mint 4.  §-a 2008. már ci us 1-jén 
lép ha tály ba.

(4) E ren de let 2008. már ci us 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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1. számú melléklet a 64/2007. (XII. 23.) IRM rendelethez

„1. számú melléklet a 10/2000. (II. 23.) BM rendelethez

Az el já ró ha tó ság meg ne ve zé se:

Sor szám:

Nyomtatvány helyszíni bírság kiszabásáról

A sza bály sér tõ sze mé lyi ada tai:
Csa lá di és utó név: ...............................................................................................................................................................
Nõk ese té ben le ány ko ri név: ...............................................................................................................................................
Any ja neve: .........................................................................................................................................................................
Szü le té si idõ: ................................... év ................................... hó ...................................................................... nap
Szü le té si hely: .....................................................................................................................................................................
Lak cí me: .............................................................................................................................................................................
Iga zol vány tí pu sa és szá ma:................................................................................................................................................
Gép jár mû vel el kö ve tett sza bály sér tés ese tén a for gal mi rendszám: ...................................................................................
El kö ve tés ide je:...................................................................................................................................................................
El kö ve tés he lye: .............................. te le pü lés ........................ ke rü let ........................... utca ................ ház szám
La kott te rü le ten kí vül:.........................................................................................................................................................
A tény ál lás rö vid le írá sa és mi nõ sí té se: ..............................................................................................................................
Bír ság össze ge: ................................ Ft, azaz .......................... fo rint,

A ki sza bott hely szí ni bír sá got 30 na pon be lül meg kell fi zet ni. Tu do má sul ve szem, hogy a 30 na pon be lül meg nem fi -
ze tett hely szí ni bír ság – a tör vényes fel té te lek meg lé te ese tén adók mód já ra be hajt ha tó. A jog kö vet kez mé nyek rõl  szóló
tá jé koz ta tás után a hely szí ni bír ság ki sza bá sá nak tu do má sul vé te le esetén a bírságolás ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A sza bály sér tés el kö ve té sét el is me rem, a hely szí ni bír ság ki sza bá sát tu do má sul ve szem, a tá jé koz ta tást meg kap tam, a
kész pénz-át uta lá si megbízást átvettem.

.................................................................. .............................................................
el já ró ha tó ság kép vi se lõ je sza bály sér tõ

(iga zol vány vagy jel vény szá ma)

INFORMATION
for the person concerned

The on-the-spot fine must be paid within 30 days. If the fine has not been paid within 30 days and the other legal
conditions were met, the fine may be levied by way of tax payment.

After having received information about the legal consequences, when the on-the-spot fine is acknowledged, the legal
remedy is excluded.

I admit that I have infringed (an) administrative regulation(s), I acknowledge that the fine is imposed and that I have
received the information and a cheque.

INFORMATIONSSCHRIFT
für ausländische Ordnungswidrigkeittäter

Mit der Un ter ze ich nung des, über die Be mes sung der so for ti gen Geld bus se aus ges tell ten For mu lars neh men Sie zur
Kennt nis, dass die Geld bus se in 30 Ta gen zahl bar ist. Die in 30 Ta gen nicht be zahl te Geld bus se ist – un ter ge setz li chen
Be din gun gen als Ste u er ein zut re i ben. Wenn Sie nach der Aufk lä rung über die Rechts fol gen die Be mes sung der so for ti -
gen Geld bus se zur Kennt nis nehmen, ist kein weiteres Rechtsmittel möglich.

Ich aner ken ne die Be ge hung der Ord nungs wid rig ke it und die Be mes sung der so for ti gen Geld bus se, und habe die In -
for ma ti onssch rift und den Über we i sung sa uft rag übernommen.”

14648 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/183. szám



2. számú melléklet a 64/2007. (XII. 23.) IRM rendelethez

„3. számú melléklet a 10/2000. (II. 23.) BM rendelethez
2007/183.szám

M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
14649

El oldal

   Elkövetés helye:           Nyomtatvány                  Elöljáró hatóság   
              helyszíni bírság kiszabásáról                                 

 település: .......................................................  kerület: ..............                                              (vonalkód helye)       

         A szabálysért  személyi adatai:                                         
   utca: ..............................................................  szám: .................                                Sorszám:                         
         Családi név:                                                 

   lakott területen kívül: ....................................................................                                                            
                                                                
   .......................................................................................................                      Utónév:                                   
                                                                
   A tényállás rövid leírása és min sítése:........................................                                                             
                                                                
   .......................................................................................................    Anyja neve:                                                   
                                
                                
                                                                
   Elkövetés ideje:          Születési hely:                                       

     év  hó    nap  óra  perc    Tech. kód    Pontérték                                                       
   20                            1                                                          
                                                                                       1 magyar ffi   
   Szabálysértés kódja    Forgalmi rendszám         Születési id :          év      hó      nap              2 magyar n

                                                                                       3 külföldi   
                                           Állampolgárság: ...................................................................................................................................   
   Bírság összege:                                                                                     

             Ft, azaz .......................................................... forint    Lakcíme: ...............................................................................................................................................   
                                                                                              
                                               Irányítószám:    Szem. ig./útlevél (X) szám:   

                                     X  -                         

   Elkövet  távollétében                                                                               
   X            20     év      hó      napon a                                                  
     A túloldali tájékoztatót tudomásul vettem.      tértivevényt átvette.      Jelvény/azonosító szám:        Vezet i engedély száma, típusa:   

                                       1. vez. eng.                       
   szabálysért  aláírása          intézked  aláírása                          2. j. vez. eng.                       
                                                           3. j. vez. ig.                       
                                                                 Tájékoztató a hátoldalon   



Az igazságügyi és rendészeti miniszter
65/2007. (XII. 23.) IRM

rendelete

az igazságügyi szakértõk díjazásáról  szóló 
3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosításáról

Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 2005.
évi XLVII. tör vény (a továb biak ban: Szaktv.) 31.  § (6) be -
kez dés d) pont já ban, a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi
XIX. tör vény (a továb biak ban: Be.) 604.  § (2) be kez dés
d) pont já ban, va la mint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról 2004. évi CXL. 174.  §
(2) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § h) pont -
já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va – egyet ér tés ben a
pénz ügy mi nisz ter rel, 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) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az igaz ság ügyi szak ér tõk dí ja zá sá ról  szóló 3/1986.
(II. 21.) IM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  § (1) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az igaz ság ügyi szak ér tõ nek, az igaz ság ügyi szak -
ér tõi in téz mény nek, az or vos tu do má nyi kép zést foly ta tó
egye tem igaz ság ügyi or vos ta ni in té ze té nek (a továb biak -
ban: egye te mi in té zet), a szak ér tõi vé le mény vé gett meg -
ke re sett egyéb szerv nek, to váb bá a szak ér tõ ként al kal ma -
zott más sze mély nek, va la mint a szak ta nács adó nak (Be.
182.  §) (a továb biak ban együtt: szak ér tõ) szak ér tõi te vé -
keny sé gé ért mun ka díj és költ ség té rí tés (a továb biak ban
együtt: szak ér tõi díj) jár. Az Igaz ság ügyi Szak ér tõi és Ku -
ta tó In té ze tek, va la mint a Bûn ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó in -
té zet igaz ság ügyi szak ér tõi in téz mény.”

(2) Az R. 1.  §-a a kö vet ke zõ új (4) és (5) be kez dés sel
egé szül ki, és az ere de ti (4)–(7) be kez dés szá mo zá sa
(6)–(9) be kez dés re vál to zik:

„(4) A ki ren de lõ szerv a ki ren de lés ben tá jé koz tat ja a
szak ér tõt ar ról, hogy

a) a bi zo nyí tás ra hi va tal ból ke rül-e sor [Szaktv. 17.  §
(1) vagy (3) be kez dés], és

b) a szak ér tõi díj fe de zé sé re – amennyi ben jog sza bály
alap ján ez szük sé ges volt – mi lyen összeg le tét be he lye zé -
sét ren del te el.

(5) Amennyi ben a szak ér tõ az igaz ság ügyi szak ér tõi
név jegy zé ket ve ze tõ ha tó ság felé díj be je len tés sel élt, e
ren de let nek a díj meg ál la pí tá sá ra és ki fi ze té sé re vo nat ko -
zó sza bá lya it meg fele lõen al kal maz ni kell. A mun ka díj ra,
a je len lé ti díj ra és a szak ér tõ költ sé ge i re vo nat ko zó ren del -
ke zé se ket ak kor kell al kal maz ni, ha ezt a szak ér tõ a díj be -

je len té sé ben kér te. A szak ér tõ a be je len tett dí jon fe lül a
költ sé gek fel szá mí tá sá ra nem jo go sult, ha a díj be je len té sé -
ben a költ sé gek rõl kü lön nem ren del ke zett.”

(3) Az R. 1.  §-a a kö vet ke zõ (10) és (11) be kez dés sel
egé szül ki:

„(10) A szak kon zul táns dí ja zá sá ra a (6) és (9) be kez dés -
ben fog lalt ren del ke zé se ket meg fele lõen al kal maz ni kell.

(11) Ha a szak ér tõi dí jat az igaz ság ügyi szak ér tõi név -
jegy zé ket ve ze tõ ha tó ság nak be je len tett díj alap ján kell
meg ál la pí ta ni, a szak ér tõ a díj jegy zék hez csa tol ja a be je -
len tett díj ról  szóló iga zo lást.”

2.  §

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

„(2) Ki vé te les eset ben az I. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott nál ma ga sabb össze gû mun ka díj is meg ál la pít ha tó, 
ha a szak ér tõ te vé keny sé ge hosszabb tu do má nyos vizs gá -
ló dást igé nyel, a szak ér tõ egye sí tett szak vé le ményt ad, a
szak vé le mény el ké szí té sé hez szük sé ges vizs gá la tot a ki -
ren de lés sze rint hét vé gén, ün nep na pon vagy 18–06 óra kö -
zött kell el vé gez ni, vagy ha a mun ka díj fel eme lé se egyéb
fon tos ok ból in do kolt. A ki vé te les mun ka díj fel sõ ha tá ra
az alap díj két és fél sze re se le het.

(3) A szak vé le mény el ké szí té se ér de ké ben tör tént uta -
zás sal el töl tött meg kez dett órá ra az I. szá mú mel lék let
91. pont já ban meg ha tá ro zott óra díj 50%-a szá mol ha tó el.
Az uta zás sal töl tött idõt a szak ér tõ a díj jegy zék ben fel tün -
te ti. Amennyi ben szük sé ges, a ke re kí tést fél órá ig le fe lé,
fél órá tól fel fe lé kell vé gez ni.”

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

„(6) Az or vos és pszi cho ló gus szak ér tõt az I. szá mú
mel lék let 1–3., 5–8. és 21–22. pont já ban meg ha tá ro zott
szak ér tõi te vé keny sé gért az ott meg je lölt dí jon fe lül az
irat ta nul má nyo zás sal el töl tött idõ re a bí ró sá gi tár gya lá son
kí vü li szak ér tõi te vé keny ség re meg ál la pí tott óra díj il le ti
meg.”

3.  §

Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ új (1) be kez dés sel egé szül ki,
és az ere de ti (1)–(4) be kez dés szá mo zá sa (2)–(5) be kez -
dés re vál to zik:

„(1) A szak ér tõt a tár gya lá son tör té nõ meg je le né sért je -
len lé ti díj, az uta zás sal el töl tött idõ re a 2.  § (3) be kez dé se
alap ján fel szá mí tott óra díj és uta zá si költ ség té rí tés il le ti
meg.”
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4.  §

(1) Az R. 6.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A szak ér tõ költ ség ként szá mít hat ja fel a szak vé le -
mény el ké szí té sé vel kap cso lat ban fel me rült, szük sé ges és
iga zolt ki adá sa it.”

(2) Az R. 6.  § (4) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé -
szül ki:

„Az uta zá si költ ség té rí tést a gép jár mû re vo nat ko zó an
meg ha tá ro zott üzem anyag nor ma figye lembe véte lével a
tény le ge sen meg tett oda-vissza útra a tá vol ság ki lo mé ter -
ben ki fe je zett mennyi sé ge és az APEH ál tal köz zé tett hi va -
ta los üzem anyag ár szor za ta sze rint kell meg ál la pí ta ni.”

5.  §

Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Ha a szak ér tõ a szak vé le mény elõ ké szí té sé hez

szak ér tõ je lölt köz re mû kö dé sét ve szi igény be, ezért kü lön
dí jat nem szá mít hat fel.”

6.  §

Az R. 10.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en a költ -
ség áta lány

a) igaz ság ügyi és ha tó sá gi bon co lás vagy csont váz le let 
or vos szak ér tõi vizs gá la ta ese tén hat van ezer fo rint;

b) DNS tu laj don ság meg ha tá ro zá sa vér bõl vagy bi o ló -
gi ai anyag ma rad vány ból – sze mé lyen ként (bûn jel tár gyan -
ként) és tu laj don sá gon ként – hat ezer fo rint;

c) szö vet ta ni vizs gá lat ese tén öt min tá ig ru tin fes té sek
al kal ma zá sa alap ján öt ezer fo rint;

d) ve gyé sze ti, il let ve to xi ko ló gi ai szak vé le mény tá jé -
ko zó dó jel le gû gyors to xi ko ló gi ai vizs gá lat alap ján – vizs -
gá la ti min tán ként – há rom ezer-öt száz fo rint;

e) vér al ko hol-meg ha tá ro zás ese tén há rom ezer fo rint;

f) bi o ló gi ai min ták to xi ko ló gi ai vizs gá la ta ese tén
ügyen ként tíz ezer fo rint;

g) im mun hisz to ké mi ai vizs gá la tok ese tén min tán ként
(blok kon ként) és vizs gá la ti tí pu son ként ket tõ ezer fo rint;

h) ká bí tó szer-vizs gá lat bi o ló gi ai anyag ból, il let ve
szubsz tan ci á ból ve gyü let tí pu son ként és min tán ként há -
rom ezer fo rint.”

7.  §

Az R. 11.  § (1) be kez dé se és az azt meg elõ zõ al cím he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„II. Az igazságügyi szakértõi intézmény és az egyetemi
intézet alkalmazásában álló szakértõ díjának

megállapítása és kifizetése

11.  § (1) Az igaz ság ügyi szak ér tõi in téz mény al kal ma -
zá sá ban álló szak ér tõ – a (4) be kez dést ki vé ve – kü lön dí -
ja zás ra nem jo go sult.”

8.  §

Az R. a kö vet ke zõ 12.  §-sal egé szül ki:

„12.  § (1) Ha az egye te mi in té zet a szak te rü le tek ága za ti
kö ve tel mé nye i ért fe le lõs szer vek ki je lö lé sé rõl, va la mint a
meg ha tá ro zott szak kér dé sek ben ki zá ró la go san el já ró és
egyes szak te rü le te ken szak vé le ményt adó szer vek rõl  szóló 
282/2007. (X. 26.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék le te
sze rin ti ki je lö lés alap ján jár el, az al kal ma zá sá ban álló
szak ér tõ – a (2) be kez dést ki vé ve – kü lön dí ja zás ra nem jo -
go sult.

(2) Ha az egye te mi in té zet al kal ma zá sá ban álló szak ér tõ 
az I. szá mú mel lék let 4. és 4/A. pont já ban meg ha tá ro zott
szak ér tõi te vé keny sé get mun ka idõn kí vül lát ja el, az egye -
te mi in té zet a szak ér tõi te vé keny sé gért járó szak ér tõi díj -
ból a mun ka dí jat ré szé re – az egye te mi in té zet és a szak ér -
tõ meg ál la po dá sa sze rint – ki fi ze ti.”

9.  §

(1) Az R. I. szá mú mel lék le té nek 4. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ szö veg lép, és a mel lék let a kö vet ke zõ 4/A. pont tal 
egé szül ki:

„4. Igaz ság ügyi bon co lás és szak vé le mény elõ ter jesz -
tése vagy csont váz le let or vos szak ér tõi vizs gá la ta
12 500 Ft

4/A. Ha tó sá gi bon co lás 5600 Ft”

(2) Az R. I. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 9. pont tal
egé szül ki:

„9. DNS tu laj don ság vizs gá la ta sze mé lyen ként
3000 Ft”

(3) Az R. I. szá mú mel lék le té nek 31–33. pont ja és az azt
meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„TÛZVÉDELMI SZAKÉRTÕI TEVÉKENYSÉG

31. Tûz vé del mi szak vé le mény mû sza ki do ku men tá ció
és egyéb irat vizs gá la ta alap ján 4000 Ft

32. Tûz vé del mi szak ér tõi te vé keny ség hely szí ni szem -
lén, bi zo nyí tá si kí sér let nél, hely szí ni vizs gá lat nál és szak -
vé le mény elõ ter jesz tése, meg kez dett órán ként 4500 Ft

33. Tûz vé del mi szak vé le mény mû sze res la bo ra tó ri u mi
vizs gá lat tal 5200 Ft”
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(4) Az R. I. szá mú mel lék le té nek 51. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ szö veg lép:

„51. Ve gyé sze ti szak vé le mény tá jé ko zó dó jel le gû gyors 
to xi ko ló gi ai vizs gá lat alap ján 3000 Ft”

(5) Az R. I. szá mú mel lék le té nek 53. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ szö veg lép:

„53. Bi o ló gi ai min ták to xi ko ló gi ai vizs gá la ta és szak vé -
le mény elõ ter jesz tése min tán ként és al kal ma zott mód sze -
ren ként 8000 Ft”

(6) Az R. I. szá mú mel lék le té nek 91. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ szö veg lép:

„91. Szak ér tõ te vé keny sé ge bí ró sá gi tár gya lá son kí vül,
meg kez dett órán ként 4000 Ft”

(7) Az R. I. szá mú mel lék le té nek 93. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ szö veg lép:

„93. Je len lét, a szak ér tõ te vé keny sé ge a bí ró sá gi tár gya -
lá son, meg kez dett fél órán ként 2000 Ft”

11.  §

Az R. II. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let mel -
lék le te lép.

12.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it azok ban az ügyek ben kell al kal maz ni, ame lyek -
ben a szak ér tõ ki ren de lé sé re e ren de let ha tály ba lé pé sét
köve tõen ke rült sor. E ren de let 1–11.  §-a és a 12.  §
(2)–(4) be kez dé se a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát 
vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 8.  §
(1) be kez dé sé ben a „mun ka díj” szö veg rész he lyé be a
„szak ér tõi díj” szö veg rész lép.

(3) Az R. 1.  § (3) be kez dé sé ben, 7.  § (1) be kez dé sét
meg elõ zõ al cím ben, 7.  § (1)–(2) be kez dé sé ben és 9.  §
(1) be kez dé sé ben a „szak köz re mû kö dõ” szö veg rész he -
lyé be a „szak kon zul táns” szö veg lép.

(4) Ha tá lyát vesz ti az R.
a) 4.  § (2) be kez dé sé ben „ , az uta zá si költ sé get pe dig

az ügyek kö zött ará nyo san el oszt va” szö veg rész,
b) 6.  § (2) és (3) be kez dé se,

c) 7.  § (1) be kez dé sé ben a „fel sõ fo kú vég zett ség gel
vagy fel sõ fo kú kép zett ség nek meg fe le lõ szak ké pe sí tés sel
ren del ke zõ” szö veg rész,

d) 11.  § (2) és (3) be kez dé se,
e) 11.  § (4) be kez dé sé ben a „ , to váb bá a rend õrség ál lo -

má nyá ba tar to zó szak ér tõ” és a „ , to váb bá a rend õrség”
szö veg ré szek,

f) 13.  §-a,
g) 14.  §-a,
h) I. szá mú mel lék le té nek 63. pont já ból a „vegy sze res”

szö veg rész,
i) I. szá mú mel lék le té nek 34., 35., 46. és 92. pont ja.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Melléklet
a 65/2007. (XII. 23.) IRM rendelethez

[II. számú melléklet 
a 3/1986. (II. 21.) IM rendelethez]

A szakkonzultáns és a segédszemélyzet munkadíjai

1. Szak kon zul táns óra dí ja, meg kez dett
órán ként 4000 Ft

2. Tech ni kus díja tár gya lá son kí vül, órán -
ként 2000 Ft

3. Jegy zõ könyv ve ze tõ díja 2000 Ft
4. Szak vé le mény le írá si díja – a 3. pont -

ban fog lal ta kon túl, ol da lan ként 300 Ft
5. Bonc mes ter díja bon co lás nál; sze mély -

azo no sí tás hoz köz re mû kö dés nél 4000 Ft
6. Bon co ló se géd – leg fel jebb két fõ – díja

bon co lás nál; sze mély azo no sí tás hoz
köz re mû kö dés nél boncolósegédként 3000 Ft

7. Vá la dék vagy hul la ré szek vegy vizs gá -
lat cél já ra tör té nõ cso ma go lá sa 2000 Ft

8. Holt test ru há za ta la bo ra tó ri u mi vizs gá -
la tá nak elõkészítése 1000 Ft

9. Szak asszisz ten si díj ügyen ként, a vizs -
gá la tok szá má tól füg get le nül 3000 Ft

10. Fo tó tech ni kus díja ügyen ként, a fel vé -
te lek szá má tól füg get le nül 3000 Ft



A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
94/2007. (XII. 23.) KvVM

rendelete

a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeirõl

A víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény 45.  § 
(8) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zá sok
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.  § c) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va, a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

Általános elõ írások

1.  §

(1) A ví zi lé te sít mé nye ket, illetve a ví zi mun ká kat
a) az igé nyek vár ha tó fej lõ dé sét, a víz test jó öko ló gi ai

ál la po ta el éré sét és az öko ló gi ai víz mennyi sé get figye -
lembe véve, valamint

b) a ren del te té sük nek meg fe le lõ ki ala kí tá suk ér de ké -
ben víz gaz dál ko dá si, hid ro ló gi ai és hid ro ge o ló gi ai,
valamint hid ra u li kai szem pont ból
kell mé re tez ni.

(2) A ki ala kí tás mér té két és a bõ ví tés le he tõ sé ge it mû -
sza ki-gaz da sá gi szá mí tás sal kell meg ha tá roz ni. Az igé -
nyek vár ha tó nö ve ke dé se foly tán szük sé ges sé váló bõ ví tés 
ide jét a ví zi lé te sít mény ter ve zett élet tar ta má val össz hang -
ban kell szá mí tás ba ven ni.

(3) A víz kár el há rí tás és a víz hasz no sí tás cél ját szol gá ló
ví zi lé te sít mé nyek mé re te it, valamint a me der sza bá lyo zá si
mun kák irány adó mé re te it úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a
lé te sít mény a mér ték adó víz ho zam nak az elõ írt biz ton ság
mel let ti szál lí tá sá ra, illetve le bo csá tá sá ra al kal mas le gyen. 
A ren del te tés sze rû mû kö dés hez szük sé ges fenn tar tá si
 tevékenységet – a víz mi nõ sé gé bõl ere dõ ha tá so kat is
figye lembe véve – oly mó don kell ter vez ni, hogy az üze -
mel te té si en ge dély be be le fog lal ha tó le gyen.

(4) A víz fo lyás és a nyílt csa tor na med rét, a par ti sá vot,
az ár víz vé del mi mû ve ket úgy kell ki ala kí ta ni, hogy az
iszap és a hor da lék el tá vo lí tá sa, el he lye zé se, a nö vény zet
ir tá sa, il le tõ leg a védõ gyep ta ka ró gépi fenn tar tá sa el vé -
gez he tõ le gyen.

(5) Víz ki vé te li mû lé te sí té sé nél a me der és part ál lé -
kony sá gát biz to sí ta ni kell.

2.  §

A ví zi lé te sít mé nyek és ví zi mun kák ma gas sá gi ada ta it
a Bal ti alap szint re kell meg ál la pí ta ni. A tér be li elhelyez -
kedés be azo no sít ha tó sá ga ér de ké ben a jel lem zõ pon tok,

nagy ki ter je dé sû lé te sít mény(ek)nél a súly pont X,Y ko or -
di ná tá it meg kell ha tá roz ni.

Vízkészlet-gazdálkodási és vízminõség-védelmi
általános mûszaki követelmények

3.  §

(1) A te le pü lés víz szük ség le tét a te le pü lés há ló zat-fej -
lesz té si ter vet és a tûz ol tá si célú víz mennyi sé get is figye -
lembe vevõ faj la gos víz igény ala pul vé te lé vel, a víz fo -
gyasz tá si nor mák sze rint kell meg ál la pí ta ni.

(2) Az ipar i üzem víz szük ség le tét a víz gaz dál ko dá si
szem pont ból leg elõ nyö sebb tech no ló gia al kal ma zá sá nak,
az üze mi víz gaz dál ko dás rend sze ré nek ala pul vé te lé vel, a
szo ciá lis és tûz ol tá si célú víz mennyi sé get is be szá mít va
kell meg ha tá roz ni.

Vízilétesítmények tervezésére, elhelyezésére,
méretezésére és kialakítására vonatkozó szabályok

4.  §

(1) Fel szí ni víz ki vé te lek ter ve zé se so rán leg alább havi
bon tás ban kell figye lembe ven ni a víz mér leg ele mek idõ -
be ni ala ku lá sát, to váb bá a vár ha tó víz ál lás és víz ho zam
szél sõ ér té ke it, a hor da lék mennyi sé gét és össze té te lét, a
jég vi szo nyo kat, a víz mi nõ sé gét és a ki ve he tõ leg na gyobb
víz mennyi sé ge ket, te kin tet tel az öko ló gi ai vízmennyi -
ségre is.

(2) Fel szín alat ti víz be szer zés ter ve zé se ese tén a hid ro -
ge o ló gi ai vi szo nyok fel tá rá sá ra irá nyuló elõ mun ká la tok
ered mé nye it is figye lembe kell ven ni.

5.  §

(1) A fel szín alat ti víz kész let re te le pí tett ví zi lé te sít mény 
ter ve zé se kor figye lembe kell ven ni a víz adó ré te gek sta ti -
kus, di na mi kus és já ru lé kos víz kész le tét, a ré te gek ko ráb bi 
igény be vé te lét, a fel szín alat ti víz tõl füg gõ öko szisz té mák
öko ló gi ai víz mennyi sé ge it és a fel szín alat ti víz kész let mi -
nõ sé gét.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott lé te sít mény ter -
ve zé sét meg elõ zõ en fel tá rást kell vé gez ni, és en nek ér de -
ké ben pró ba ku ta kat kell le mé lyí te ni. A fel tá rás hid ro ge o -
ló gi ai szak vé le mény alap ján mel lõz he tõ.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott lé te sít mé nyek nél 
– a víz jo gi en ge dély ben fog lal tak sze rint – gon dos kod ni
kell ar ról, hogy

a) a víz ki vé tel üze mi és nyu gal mi szint je megfigyel -
hetõ és rög zít he tõ le gyen;

2007/183. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14653



b) a víz ki vé tel ál tal szol gál ta tott víz mennyi ség fo lya -
ma to san mér he tõ le gyen;

c) a jog sza bály ban meg ha tá ro zott víz ki vé te lek ese té -
ben a víz adó ré te gek ben a víz kész let mennyi sé gi és nyo -
má si vi szo nya i val kap cso la tos vál to zá sok, to váb bá a lé te -
sít mé nyek de presszi ós ha tás te rü le tén a víz szint vál to zá sok
ész lel he tõk le gye nek;

d) a víz min ta vé tel biz to sít ha tó le gyen.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ví zi lé te sít mé -
nyek egy más tól való tá vol sá gát úgy kell meg ha tá roz ni,
hogy az azo nos víz adó szin tek re te le pült ku tak együt tes
üze mel te té se ese tén ki ala ku ló víz ho zam-csök ke nés mér -
téke ne ha lad ja meg az ere de ti, üzem sze rû en ki ter mel he tõ
víz ho zam 10%-át.

6.  §

(1) A tá ro zó he lyét a te rü let öko ló gi ai, to po grá fi ai
 viszonyai, be épí tett sé ge, mû ve lé si ága, valamint hid -
rológiai, ta laj me cha ni kai adott sá gai, a tá ro lá si cél,
valamint a po ten ci á lis víz kész let együt tes figye lembe véte -
lével kell ki vá lasz ta ni.

(2) A tá ro zót a víz gyûj tõ te rü let jel lem zõ i nek figye -
lembe véte lével kell meg va ló sí ta ni. Figye lembe kell ven ni
a víz gyûj tõ te rü let nek a tá ro zott víz mennyi sé gé re és
 minõségére, valamint a tá ro zó nak a víz fo lyás ra gya ko rolt
ha tá sát.

(3) A tá ro zó lé te sí té se elõtt fel kell tár ni a vízhasznosí -
tási, víz kár el há rí tá si, üdü lé si, kör nye zet vé del mi, ter mé -
szet vé del mi és egyéb igé nye ket, s ezek össze han golt ki elé -
gí té sé re kell tö re ked ni.

(4) A tá ro zó mé re tét a dom bor za ti, a ge o ló gi ai és a hid -
ro ge o ló gia le he tõ sé gek gaz da sá gos ki hasz ná lá sá val kell
meg ál la pí ta ni. A víz kár el há rí tá si célú, ide ig le nes tá ro zó
ki vé te lé vel meg kell ha tá roz ni a tel jes ki hasz ná lás ra való
ki épí tés mér té két, és biz to sí ta ni kell a ké sõb bi bõ ví tés le -
he tõ sé gét.

(5) Se kély, nagy pá rol gá si és szi vár gá si vesz te sé gû,
 elmocsarasodásra haj la mos tá ro zót ti los ki ala kí ta ni,
 kivéve bel víz tá ro zót, ide ig le nes tá ro zót, ár ví zi tá ro zót,
 hûtõtavat, valamint ter mé szet vé del mi ér dek bõl ki ala kí tott, 
mes ter sé ge sen ki ala kí tott vi zes élõ he lyet.

Üzemeltetésre vonatkozó általános szabályok

7.  §

(1) A ví zi lé te sít mé nyek mû tár gya i nak ön mû kö dõ vagy
gépi erõ vel mû köd te tett zá ró szer ke ze te i nél, to váb bá az
ön mû kö dõ vagy táv ve zér lé sû szi vattyú te le pek nél üzem -
zavar ese té re gon dos kod ni kell a zá ró szer ke zet üze mel te -

té sé nek kézi erõ vel vagy más al kal mas mó don tör té nõ mû -
köd te té sé rõl.

(2) Azo kon a ví zi lé te sít mé nye ken, ame lyek elmozdu -
lása, meg hi bá so dá sa vagy tönk re me ne te le köz vet len élet -
ve szélyt vagy je len tõs va gyo ni vagy esz mei kárt okoz hat,
víz szin tes és ma gas sá gi ellen õr zõ pon to kat kell elhe -
lyezni, fel té ve, hogy a lé te sít mény ál la po ta az el moz du lás
mé ré sé vel el len õriz he tõ.

(3) Szi vattyús víz ki ter me lés ese tén a víz fel hasz ná lás
cél já tól füg gõ en meg fe le lõ mér té kû tar ta lék ka pa ci tás ról
kell gon dos kod ni.

Ivó és ipari vízellátásra vonatkozó elõ írások

8.  §

(1) Kül te rü le ten fek te tett ve ze ték nyom vo na lát jól
 látható mó don, táj ba il lõ en kell je löl ni. Kü lön meg kell
 jelölni az egyéb vo na las lé te sít mé nyek kel való ke resz te zés 
he lyét.

(2) Víz el lá tá si rend szer lé te sí té se, valamint fej lesz té se
so rán figye lembe kell ven ni a csúcs fo gyasz tás idõ be li el té -
ré sét fo gyasz tá si kö rön ként, en nek ha tá sát az össze sí tett
csúcs fo gyasz tás ra, valamint az éves, heti és napi fo gyasz -
tá si csú csok ala ku lá sát.

(3) A víz el lá tó rend szert, kü lö nö sen át eme lõ te le pet,
 tárolót, há ló za tot, olyan mû sze re zett ség gel és au to ma ti ká -
val kell fel sze rel ni, ame lyek ki zár ják, hogy a há ló zat ban a
nor mál üzem tõl el té rõ nyo más vi szo nyok ala kul ja nak ki.
Üzem za var el há rí tá sa ér de ké ben csõ tö rés és nyo más csök -
ke nés-jel zõ ket, valamint lég te le ní tõ ket kel fel sze rel ni.

(4) A víz szál lí tó há ló zat sza ka szol ha tó sá gát, rend sze res
tisz tí tá si le he tõ sé gét biz to sí ta ni kell.

(5) Ag resszív ta laj ban, nagy fe szült sé gû vil la mos be ren -
de zés, föld ká bel kö ze lé ben a csõ ve ze té ket csak a ká ros
 hatásoknak ellen álló csö vek bõl sza bad lé te sí te ni, illetve
ka tód vé de lem rõl kell gon dos kod ni.

9.  §

(1) Kon cent rált víz hasz ná lat ese tén (pl. vá ros szé li
 lakótelep, kór ház) két ol da li víz el lá tást kell biz to sí ta ni.

(2) Ivó víz mi nõ sé gû víz szál lí tá sá ra, tá ro lá sá ra csak
e cél ra mi nõ sí tett és al kal ma zás ra jó vá ha gyott anyag ból
ké szült ve ze té kek, bur ko la tok és sze rel vé nyek használ -
hatók.

(3) Ivó víz ve ze ték rõl ipar i víz el lá tás cél já ra le ága zást
 létesíteni csak víz vissza áram lást meg aka dá lyo zó sze rel -
vény be épí té sé vel sza bad.
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(4) Ivó víz há ló zat ra ti los olyan be ren de zést kap csol ni,
amely a há ló zat ba bár mi lyen ide gen anya got, vagy nem
ivó víz mi nõ sé gû vi zet jut tat hat.

(5) Az ivó víz tá ro ló ürí tõ- és túl fo lyó ve ze té ke it a
szenny- és csa pa dék víz-el ve ze tõ csa tor nák ba csak meg -
sza kít va sza bad be köt ni. A meg sza kí tá so kat egy ér tel mû en
meg je lölt he lyen kell ki ala kí ta ni.

(6) Ivó víz há ló zat ról táp lált hid ro for be ren de zést úgy
kell ki ala kí ta ni és üze mel tet ni, hogy az ivó víz há ló zat ban a
leg ked ve zõt le nebb eset ben is leg alább 0,1 MPa túl nyo más 
le gyen.

(7) Nyo más fo ko zó szi vattyú te lep nél a víz há ló zat ba
 zárószerelvénnyel el lá tott meg ke rü lõ ve ze té ket kell ki ala -
kí ta ni.

Települési szennyvízelvezetõ rendszer

10.  §

Egye sí tett rend sze rû csa tor na há ló zat mé re te zé sé nél a
mér ték adó csa pa dék víz ho zam és a szenny víz le fo lyá si
csúcs ho zam együt tes ér té két kell ala pul ven ni.

11.  §

(1) A szenny víz el ve ze tõ rend sze re ket – a búj ta tó ki vé te -
lé vel – úgy kell ki ala kí ta ni, hogy ben nük pan gó víz vagy
iszap le ra kó dás ne ke let kez zen.

(2) Ha a zárt csa tor na ön tisz tu lá sa nem biz to sí tott, ak kor 
a csa tor nák rend sze res tisz tí tását biz to sí ta ni kell.

(3) A szenny víz el ve ze tõ há ló zat irány és lej tés vál to zá -
sa i nak he lyén, valamint gyûj tõ- és ge rinc ve ze té kek be csat -
la ko zá sa i nál az üze mel te tés és a kar ban tar tás ál tal meg kí -
vánt, a ha tó ság ál tal jó vá ha gyott he lye ken el len õr zõ- vagy
tisz tí tó ak nát kell el he lyez ni.

(4) A tisz tí tó ak nák kö zöt ti gra vi tá ci ós sza kaszt úgy kell
ki épí te ni, hogy egyen le tes lej té sû, nem mász ha tó szel vény
ese té ben egye nes vo nal ve ze té sû és vál to zat lan szel vé nyû
le gyen.

12.  §

(1) A szenny víz el ve ze té si rend szer min den ele mét víz -
zá ró mó don kell ki ala kí ta ni.

(2) A szenny víz át eme lõ te le pet az elõ írt vé dõ tá vol ság
be tar tá sá val, szük ség ese tén szag ta la ní tás al kal ma zá sá val
kell ki ala kí ta ni.

(3) A szenny víz át eme lõ te le pet úgy kell ki ala kí ta ni,
hogy ab ban iszap le ra kó dás ne ke let kez zen.

(4) A szenny víz el ve ze tõ rend szer kar ban tar tá si, ja ví tá si
vagy át épí té si mun kái alatt a szenny víz to vább ve ze té sé rõl
gon dos kod ni kell.

Települési szennyvíztisztítás

13.  §

(1) A meg ke rü lõ ve ze ték be és a zá por ki öm lõ be üzem -
biz tos, ár víz ide jén is mû köd tet he tõ el zá ró szer ke ze te ket
kell el he lyez ni. A zsi lip nél ket tõs el zá rá si le he tõ ség rõl kell 
gon dos kod ni.

(2) A szenny víz tisz tí tó te le pen biz to sí ta ni kell az au to -
ma ti zá lást, il le tõ leg a fo lya mat sza bá lyo zást.

(3) A tisz tí tó te le pet úgy kell ki ala kí ta ni, hogy az köz úti
jár mû vel meg kö ze lít he tõ le gyen.

(4) A ke let ke zõ szenny víz iszap, rács sze mét és ho mok
üzem sze rû el tá vo lí tá sa so rán biz to sí ta ni kell, hogy a szál lí -
tás és el he lye zés kör nye ze ti ár tal mat ne okoz zon.

(5) A szenny víz tisz tí tó te lep ter ve zé se so rán a te le pü lé si 
fo lyé kony hul la dék fo ga dá sá nak mód ját és kö rül mé nye it
meg kell ha tá roz ni.

Szennyvízelhelyezés

14.  §

(1) A be fo ga dó ba ke rü lõ tisz tí tott szenny vi ze ket a víz -
fo lyás kis ví zi med ré be kell ve zet ni. A part ron gá ló dás és a
me der el fa ju lás meg elõ zé sé re a be ve ze tés sel egy ide jû leg a
szük sé ges sza bá lyo zá si mû ve ket meg kell épí te ni

(2) A víz szint alatt be tor kol ló szenny víz ve ze ték he lyét a 
par ton je lez ni kell.

(3) Szû rõ me zõ nél a szû rõ ágyak mû kö dé sé nek a ta laj ra
és a ta laj víz re gya ko rolt ha tá sát fi gye lõ ku tak lé te sí té sé vel,
rend sze res víz mi nõ sé gi vizs gá la tok kal el len õriz he tõ vé
kell ten ni.

Hévízgazdálkodás

15.  §

(1) A hé víz ku tat a víz pa zar lás meg aka dá lyo zá sa ér de -
ké ben olyan kút fej-sze rel vénnyel kell el lát ni, amely le he -
tõ vé te szi a víz ki vé tel mér té ké nek igény sze rin ti sza bá lyo -
zá sát, a ter mál víz tes tek re meg ha tá ro zott víz kész le te ket
figye lembe vevõ, fenn tart ha tó di na mi kus víz kész let-gaz -
dál ko dást.

(2) A ki ter melt víz mennyi sé gét, nyo má sát és hõ mér -
sék le tét fo lya ma to san kell mér ni és üzem nap ló ban rögzí -
teni. Az üzem nap ló ban rög zí tett ada tok ké pe zik alap ját az
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or szá gos sta tisz ti kai adat szol gál ta tás nak, valamint a víz -
kész let-já ru lék be val lás nak.

16.  §

(1) Olyan ve ze té ket, be ren de zé se ket és sze rel vé nye ket
kell al kal maz ni, ame lyek el len áll nak a hõ mér sék let-in ga -
do zás ból és a kül sõ-bel sõ ag resszív ha tá sok ból szár ma zó
igény be vé te lek nek.

(2) A hé víz ku tat, a ve ze té ket és a ke ze lõ be ren de zést úgy 
kell ki ala kí ta ni, hogy a víz kõ ne vál jon ki, illetve a le ra kó -
dott víz kõ el tá vo lít ha tó le gyen.

17.  §

(1) Hé víz tá ro lót a kút át la gos víz adó ké pes sé ge és a napi
csúcs fo gyasz tás figye lembe véte lével kell mé re tez ni és
úgy kell meg va ló sí ta ni, hogy a hé víz jel lem zõ i nek a fel -
hasz ná lást gát ló mér té kû meg vál to zá sa meg aka dá lyoz ha tó 
le gyen.

(2) A hé víz tá ro lót úgy kell ki ala kí ta ni, hogy az ellen -
álljon a hõ mér sék let-in ga do zás ból, az eset le ges vízkõ -
kiválásból és az ag resszív ha tá sok ból szár ma zó igény be -
vé te lek nek.

(3) A hõ köz pont, illetve a hé víz ke ze lõ be ren de zés ter -
ve zé sé nél és ki vi te le zé sé nél gon dos kod ni kell üzem biz -
ton sá gi tar ta lék ról, valamint az ener gi a ta ka ré kos sá gi igé -
nye ket ki elé gí tõ hõ szi ge te lé sek rõl.

Vízhasznosítás általános elõ írásai

18.  §

(1) Vil la mos üze mû szi vattyú te lep nél két ol da li áram el -
lá tást kell ki épí te ni.

(2) Az ön tö zõ rend sze rek és fõ csa tor nák fõ víz ki vé te lé -
nél, valamint a víz át adó he lye ken a víz mennyi ség mé rés -
rõl és a mé ré si ered mé nyek nyil ván tar tá sá ról gon dos kod ni
kell.

(3) Az ön tö zõ csa tor na med rét, ahol a víz át szi vár gás le -
he tõ sé ge fenn áll mû sza ki és gaz da sá gi szem pon tok alap -
ján szi ge tel ni kell vagy öv ár kot kell épí te ni.

(4) A csa tor na és mû tár gya i nak mé re te zé sé nél az al kal -
ma zás ra ke rü lõ ge re bek duz zasz tó ha tá sát figye lembe kell
ven ni.

(5) A csa tor na töl té se i nek biz ton sá ga ér de ké ben a ha tó -
sá gi en ge dély ben jó vá ha gyott he lyen és szám ban túl fo lyót
kell lé te sí te ni. A túl fo lyó víz be fo ga dá sá ról gon dos kod ni
kell.

(6) A 16 m-nél szé le sebb víz tük rû vagy ha jó zás ra,
illetve kis ha jó zás ra hasz nált csa tor na ré zsû it a hullám -
verés kár té te le i tõl meg kell vé de ni.

Öntözés

19.  §

(1) A cse peg te tõ ön tö zõ te le pek szárny ve ze té ke it és fel -
szál ló ágát úgy kell el he lyez ni, hogy a ta laj mû ve lést
ne aka dá lyoz zák, illetve a ta laj mû ve lõ gé pek ne okoz za -
nak me cha ni kai sé rü lést, ne te gye nek kárt a cse peg te tõ
csö vek ben, cse peg te tõ tes tek ben.

(2) A szû rõ és tá pol da to zó köz pon to kat úgy kell ter -
vezni, illetve ki ala kí ta ni, hogy a cse peg te tõ tes tek hez ne
ke rül jön szennye zõ dés.

20.  §

(1) Az ön tö zõ te lep lé te sít mé nye it úgy kell ki ala kí ta ni,
hogy – a víz kor lá to zá si idõ sza kot ki vé ve – az el lá tan dó
 terület ter ve zett víz szük ség le te, a vesz te sé gek figye lembe -
véte lével, a szük sé ges idõ ben és víz szint ma gas ság gal biz -
to sít ha tó le gyen.

(2) A nyo mó csõ há ló za tot és sze rel vé nye it úgy kell ki -
ala kí ta ni, hogy üzem köz ben a nyo más a nyo más vi szo -
nyok ra jel lem zõ pon to kon el len õriz he tõ le gyen, to váb bá
meg hi bá so dás ese tén a hi bás sza kasz ki ik ta tá sá val a rész -
le ges üze me lés biz to sít ha tó le gyen.

(3) A be épí tett nyo mó csõ há ló za tot ha gyo má nyos mó -
don mû velt te rü le ten leg alább 80 cm-es ta ka rás sal, mély -
mû ve lé sû te rü le ten leg alább 30 cm-rel a mély mû ve lé sû
szint alatt kell el he lyez ni.

(4) Az ön tö zés cél ját szol gá ló nyo mó csõ ve ze té ket és
sze rel vé nye it úgy kell ki ala kí ta ni, hogy víz te le nít he tõk,
to váb bá üzem köz be ni lég te le nít he tõk le gye nek.

(5) Ön tö zõ te le pek ese té ben az ál lam i tu laj do nú ví zi lé te -
sít mény te rü le tén csak a szí vó csõ, a víz ki ter me lést vég zõ
szi vattyú és a leg kö ze leb bi bir tok ha tá rig érõ nyo mó csõ he -
lyez he tõ el. Az ön tö zés hez szük sé ges egyéb tar to zék vagy
be ren de zés csak az ön tö zõ te lep te rü le tén he lyez he tõ el.

21.  §

(1) A nyo mó csõ re te le pí tett mû tárgy, sze rel vény, föld -
bõl ki ál ló, vagy a mû ve lé si zó ná ban levõ ré sze it a mû ve lõ
gé pek okoz ta me cha ni kai sé rü lés ellen vé de ni kell. Ma gas
nö vé sû kul tú rá ban a mû tárgy he lyét jól lát ha tó an meg kell
je löl ni.
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(2) A nyo mó csõ ve ze ték irány vál to zá sa it, el ága zá sa it,
vé ge it el moz du lás ellen biz to sí ta ni kell.

(3) A nyo mó csõ ve ze ték nyom vo na lát, valamint más ve -
ze ték kel és ká bel lel való ke resz te zé sét jól lát ha tó an meg
kell je löl ni.

(4) Fõ nyo mó csõ-ve ze té ket bel te rü le ten át ve zet ni csak
más mû sza ki meg ol dás hi á nyá ban le het.

22.  §

Esõz te tõ te lep nyo mó csõ ve ze té ké be híg trá gya-be csat -
la ko zást csak a nyo más köz pont zárt te rü le tén kí vül sza bad
lé te sí te ni.

23.  §

(1) Az ön tö zõ csõ-há ló za tot csak nyo más pró ba és pró ba -
üze me lés után sza bad üzem be he lyez ni. A nyo más pró bát a 
min den kor ér vé nyes, erre vo nat ko zó szab vány elõ írá sa i -
nak meg fele lõen kell vég re haj ta ni.

(2) Az ön tö zõ te lep víz el ve ze tõ csa tor ná it úgy kell el he -
lyez ni és ki ala kí ta ni, valamint az árasz tó és csur ga lék vi zet
el ve zet ni, hogy a te le pen kí vü li bel víz el ve ze tés sel össz -
hang ban le gyen.

(3) Ön tö zés re be ren de zett te rü le ten a le ve ze tõ csa tor ná -
ban a mér ték adó víz ho zam hoz tar to zó víz szint leg alább
30 cm-rel ma rad jon a te rep fel szí ne alatt.

(4) Árasz tó ön tö zés re be ren de zett te le pet szi vár gó árok -
kal, illetve ví zel ve ze tõ á rok kal kell kö rül ven ni és az össze -
gyû lõ vi zet el kell ve zet ni.

Mesterséges tavak, tározók

24.  §

(1) A sok éves ma xi má lis ta laj víz szint és fe nék mély ség
kö zött 1,0 m tá vol sá got meg kell tar ta ni. Ha ta laj víz-mo ni -
tor ing nem áll ren del ke zés re, ak kor a ta laj me cha ni kai
szak vé le mény bõl szár maz ta tott ma xi má lis víz ál lást kell
ala pul ven ni. Ahol víz zá ró ré teg nem áll ren del ke zés re, ott
mû sza ki vé de lem rõl gon dos kod ni kell.

(2) A tó ki ala kí tá sa kor figye lembe kell ven ni az érin tett
tér ség ben már meg le võ bel víz és ön tö zé si rend sze rek mû -
kö dé si fel té te le it.

(3) Ká be lek és egyéb föld alat ti ve ze té kek fö löt t ha las tó
nem lé te sít he tõ.

(4) Ha las tó fö löt t lég ve ze ték nem ve zet he tõ.

25.  §

(1) A pá rol gá si vesz te sé get leg alább 10%-os elõfordu -
lási va ló szí nû sé gû ér ték kel kell figye lembe ven ni.

(2) Ta vat, illetve tá ro zót a mér ték adó idõ szak leg alább
80%-os elõ for du lá si va ló szí nû sé gû le fo lyó víz mennyi sé -
gét ala pul véve kell meg ter vez ni.

(3) Tó fel töl té sét csak idé nyen kí vül le het vé gez ni.

26.  §

(1) Fõ mû ves víz be táp lá lás ese tén biz to sí ta ni kell a be -
táp lált víz ho zam mé ré sé re al kal mas be ren de zést.

(2) Egyéb cél ra ha szo sí tott hé víz csak rész le tes, ese ten -
ként vég zett, tel jes körû és egyet ér tõ hal élet ta ni vizs gá lat
alap ján ve zet he tõ ha las tó ba.

(3) Tó ese tén ti los a szenny víz zel, te le pü lé si fo lyé kony
hul la dék kal tör té nõ táp anyag kép zés, ta kar má nyo zás.

(4) Tó gaz da ság ból el fo lyó vi zet víz mi nõ sé gi szem pont -
ból vizs gál ni kell. Gaz da sá gi szem pon tok és a he lyi adott -
sá gok figye lembevétele mel lett az el fo lyó víz be fo ga dó ba
való be bo csá tá sát meg elõ zõ en meg kell vizs gál ni bi o ló gi ai 
szû rõ me zõn való át ve ze té sé nek le he tõ sé gét is.

27.  §

(1) A kör töl té ses és a hossz töl té ses ha las ta vak táp lá ló-,
valamint el ve ze tõ csa tor ná it úgy kell ki ala kí ta ni, hogy le -
he tõ leg egy más tól füg get le nül biz to sít sák a fel töl tést és a
le ürí tést.

(2) Át fo lyó rend sze rû ha las tó csak ott lé te sít he tõ, ahol
nincs ele gen dõ hely táp csa tor na, le csa po ló csa tor na lé te sí -
té sé hez.

28.  §

(1) Meg le võ, vi zet nem tar tó töl tés tó töl té se ként csak
szi ge te lés sel és vé dõ bur ko lat tal el lát va vagy öv árok épí té -
sé vel, rész le tes vizs gá la tok lap ján ve he tõ igény be.

(2) Ál lan dó an vagy idõn ként vi zet tar tó töl tés, gát
igény be vé te le so rán ese ten ként kell meg ha tá roz ni az ere -
de ti ren del te tés ér de ké ben szük sé ges vé del met.

29.  §

(1) Sík vi dé ki tó gaz da ság töl té se it, a ter ve zett leg -
nagyobb víz szint fe let t leg alább 50 cm-es biz ton ság gal, a
 talajminõségnek meg fe le lõ ke reszt met szet tel kell kialakí -
tani. A leg na gyobb víz szint meg ha tá ro zá sá nál a hul lám zás 
ma gas sá gát figye lembe kell ven ni.
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(2) Völgy zá ró gá tas tó töl té sé nek ko ro na szint jét a völgy
leg mé lyebb ré szén az üle pe dé si rá ha gyás mér té kén túl leg -
alább 0,3 m-rel meg kell emel ni. A gá tat, ár apasz tót úgy
kell ki ala kí ta ni, hogy rend kí vü li ár víz eset le ges át bu ká sa
elõ re meg ter ve zett he lyen kö vet kez zen be és a leg ki sebb
kárt okoz za.

(3) Domb vi dé ki ta vak ese té ben a leg al só gát ko ro na -
szint je a tó mér ték adó ár víz szint jé nél leg alább 0,5 m-rel
ma ga sabb le gyen. A mér ték adó víz szint ma gas sá gá nál az
ár víz szin ten kí vül a hul lám zás ma gas sá ga ha tá sát is figye -
lembe kell ven ni.

30.  §

(1) Mes ter sé ges ta vak töl té se it a szél és a hul lám ve rés
rom bo ló ha tá sá tól el sõ sor ban bi o ló gi ai vé dõ sáv val kell
meg vé de ni.

(2) A bi o ló gi ai vé dõ sáv ki fej lõ dé sé ig gon dos kod ni kell
a töl té sek ide ig le nes vé del mé rõl.

(3) A töl tés üzem víz szint fe let ti és bur ko lat tal nem vé -
dett ré sze it, illetve a men tett ol da li ré zsût az eró zió ellen
fü ve sí tés sel kell meg vé de ni. A ta vak med ré nek ren de zé sét
a hasz no sí tá si cél nak meg fele lõen kell elõ irá nyoz ni.

31.  §

(1) Tó me der ben bel sõ anyag ár kot, hal ágyat csak a töl tés 
lá bá tól szá mí tott leg alább 4 m szé les pad ka ki ha gyá sá val
sza bad ki ala kí ta ni. A te lel te tõ töl té se és be vá gá sa kö zött
min den ol da lon leg alább 1 m szé les pad kát kell hagy ni.

(2) A töl tés be és a töl tés láb tól 10 m tá vol sá gon be lül
– hul lám vé del mi célt szol gá ló õs ho nos fa -és cser je fa jok
ki vé te lé vel – nem sza bad fát vagy bok rot ül tet ni.

(3) A ta vak üze mi víz szint sza bály zó mû tár gyá nak el he -
lye zé sé nél és ki ala kí tá sá nál tö re ked ni kell a tó me der tel jes
le csa pol ha tó sá gá ra.

32.  §

A tó mû tár gya it úgy kell ki ala kí ta ni, hogy mel let tük ká -
ros szi vár gás ne lép hes sen fel.

33.  §

(1) An nál a tó nál, ame lyen élõ víz fo lyik át, a fel té te le -
zett töl tés sza ka dás kö vet kez mé nye it szá mí tás sal meg ha tá -
roz va, az ár apasz tó mû tár gyat leg alább a 3%-os elõ for du -
lá si va ló szí nû sé gû ár víz figye lembe véte lével kell mére -
tezni. A mé re te zés nél a tár gyi tó fe let t üze me lõ ta vak
 árvízcsúcs csök ken tõ ha tá sát nem le het figye lembe ven ni.

(2) A szá mí tá sok alap ján a fel té te le zett töl tés sza ka dás,
töl tés meg há gás alat ti me der sza kasz ra el ön té si tér ké pet
kell ké szí te ni a ki lé põ víz mennyi ség alap ján.

(3) Tó épí té sé nél az alat ta lévõ me der sza kasz hoz meg -
fe le lõ át me ne ti szel vénnyel kell csat la koz ni.

(4) A tó lé te sí té se so rán a tó alat ti me der sza kasz víz -
szállító ké pes sé gét a tó víz le eresz té sé vel össz hang ban kell 
ter vez ni és ki vi te lez ni.

34.  §

Ár apasz tó ban hal rács leg fel jebb a 10%-os elõ for du lá si
va ló szí nû sé gû ár víz ma gas sá gá ig he lyez he tõ el. Az ár -
apasz tó mé re te zé sé nél fel kell té te lez ni a hal rács el tö mõ -
dé sét, vagy ön tisz tu ló hal rá csot kell al kal maz ni. Az ár -
apasz tás ban a le eresz tõ zsi li pet nem le het figye lembe
 venni.

35.  §

Tó le ürí té sé re szol gá ló mû, csa tor na, mû tárgy víz -
emész tõ ké pes sé gét a tech no ló gi ai igé nyek sze rint kell
meg ha tá roz ni.

36.  §

A ta va kat szük ség sze rint, a ta laj víz szint ká ros meg -
emel ke dé sé nek, illetve a szom szé dos te rü le ten ke let ke zõ
ká rok nak a meg aka dá lyo zá sá ra az el ve ze tõ há ló zat ba be -
kö tött szi vár gó val kell kö rül ven ni.

37.  §

A ta vak le ürí té si rend jét bel víz ki ala ku lá sá nak ve szé lye
ese tén a be fo ga dó mennyi sé gi és mi nõ sé gi ter hel he tõ sé gét
is figye lembe véve, szük ség sze rint mó do sí ta ni, vég sõ
eset ben a víz le eresz tést szü ne tel tet ni kell a vé de ke zést irá -
nyí tó szer ve zet el ren de lé se sze rint.

38.  §

(1) A fel ví zi ré zsût az üzem sze rû en le het sé ges leg na -
gyobb se bes sé gû víz szint süllye dés bõl szár ma zó ha tás
figye lembe véte lével kell ki ala kí ta ni.

(2) A föld gát al ví zi ré zsû jén a csa pa dék eró zi ót nem
oko zó, a ré zsû ál lé kony sá gát nem ve szé lyez te tõ el ve ze té -
sé rõl kell gon dos kod ni.
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39.  §

A tá ro zó föld gát já nak leg ki sebb ko ro na szé les sé ge 3,0 m.

40.  §

(1) A gát ba épí tett mû tárgy és a gát test érint ke zé si fe lü -
le tét úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a mû tárgy men ti szi vár gás
se bes sé ge a gát test anya gá ra meg en ge dett nél ki sebb le -
gyen.

(2) A mû tár gyat víz ho zam mé rés re és víz min ta vé tel re
al kal ma san kell ki ala kí ta ni. A víz ál lás ész le lé sé re víz mér -
cé ket kell el he lyez ni.

(3) A mû tár gyat a jég nyo más ellen vé de ni kell.

(4) A mû tár gyat – ki vé ve az ár apasz tót – úgy kell ki ala -
kí ta ni, hogy a ha lak át ha la dá sa meg aka dá lyoz ha tó le gyen.

41.  §

(1) A te nyész idõ alatt ál lan dó víz bo rí tá sú, éves vagy
több éves ki e gyen lí té sû völgy zá ró gá tas tá ro zó ban gon dos -
kod ni kell a fe nék le ürí tés rõl, és az annak ér de ké ben szük -
sé ges fe nék ren de zés rõl. A fe nék le ürí tõ mû tár gyat úgy kell
el he lyez ni, hogy hoz zá kül sõ vagy bel sõ hal ágy egy ide jû
vagy utó la gos ki épí tés sel csat la koz tat ha tó le gyen.

(2) A fe nék le ürí tõ ke reszt met sze tét a tá ro zó alat ti me der 
víz szál lí tó ké pes sé ge, a tá ro zó tér fo gat és a fel ví zi föld -
rézsû ál lé kony sá gá nak függ vé nyé ben meg ha tá ro zott le ürí -
té si idõ alap ján kell meg ha tá roz ni.

(3) 4,0 m-nél na gyobb víz mély sé gû tá ro zó hoz leg alább
0,8 m bel sõ mé re tû fe nék le ürí tõt kell ké szí te ni.

(4) A fe nék le ürí tõn és az üze mi víz ki vé te li mû tár gyon a
fel ví zi ol da lon két egyen ér té kû el zá rást kell lé te sí te ni.

42.  §

(1) Az ár apasz tót és tar to zé ka it a mér ték adó ár víz kár té -
tel nél kü li le ve ze té sé re kell mé re tez ni.

(2) Az ár apasz tó mé re té nek meg ál la pí tá sá nál az ár hul -
lám nak a tá ro zó víz tük rén való el la pu lá sát figye lembe le -
het ven ni.

(3) Zárt szel vé nyû ár apasz tót, a mér ték adó ár ví zi víz -
hozam 1,3-sze res ér té két ala pul véve kell mé re tez ni.
 Ebben az eset ben a mér ték adó ár ví zi víz ho zam hoz tar to zó
ma gas sá gi biz ton ság nak leg alább a fe lét kell biz to sí ta ni.

43.  §

(1) A tá ro zó lé te sí té se so rán a tá ro zó alat ti me der sza -
kasz víz szál lí tó ké pes sé gét a tá ro zó víz le eresz té sé vel össz -
hang ban kell ter vez ni, il le tõ leg ki vi te lez ni.

(2) Gon dos kod ni kell a meg emel ke dõ vagy süllye dõ
 talajvízszint ha tá sa ál tal érin tett te rü let és lé te sít mé nyei
meg vé dé sé rõl, szük ség ese tén a ta laj víz sza bá lyo zá sá ról és 
a víz szint vál to zás mé ré sé rõl.

(3) A hor da lék és usza dék meg fo gá sá nak mér té két a
 tározó hasz no sí tá sá tól füg gõ en kell meg ha tá roz ni. A meg -
fo gott hor da lék és usza dék el tá vo lí tá sá nak tech no ló gi ai
fel té te le it az en ge dé lyes nek biz to sí ta nia kell.

Árvízvédelmi vonal kialakításának szempontjai

44.  §

(1) Az ár víz vé del mi mû lé te sí té se so rán
a) figye lembe kell ven ni a fo lyó kö zép ví zi med rét, biz -

to sí ta ni kell, hogy az ár ví zi és kö zép ví zi so dor vo na lak irá -
nya ne tér jen el lé nye ge sen egy más tól, to váb bá az új töl tés
a fo lyó ál ta lá nos sza bá lyo zá si ter vé hez il lesz ked jen;

b) ke rül ni kell az éles tö ré se ket, az ár ví zi me der át -
menet nél kü li és nagy ará nyú szû kí té sét vagy bõ ví té sét,
 továbbá le he tõ ség sze rint a sza ka dó par tok kö zel sé gét, a
holt med rek ke resz te zé sét és kö zel sé gét;

c) a nyom vo nal meg ál la pí tá sa so rán figye lembe kell
ven ni az elõ te rek ki ala kí tá sá nak és a véd er dõ te le pí té sé nek 
le he tõ sé gét.

(2) A hul lám tér szé les sé gét a mér ték adó ár ví zi víz ho -
zam alap ján, a már ki épí tett sza ka szok hul lám te ré nek szé -
les sé gé hez al kal maz kod va kell meg ál la pí ta ni.

45.  §

Ár víz ka put táv la ti ha jó zá si igény ese tén olyan el zá ró -
szer ke zet tel kell el lát ni, amely a ha jó zsi lip fel sõ fõje el zá -
ró szer ke ze te ként mû köd het.

46.  §

(1) Az ár ví zi tá ro zó be fo ga dó ké pes sé gét meg ha la dó
 árvízhozamok túl fo lyá sát vagy ki zá rá sát biz to sí ta ni kell.
A túl fo lyó mé re te it úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy az át -
bukás a gát ká ro so dá sa nél kül tör tén jék.

(2) Az ár víz vé del mi mû vön és az al ta la jon ke resz tül át -
szi vár gó vi zek kár té te le i nek el há rí tá sá ra szol gá ló el len -
nyo mó me den cét, fa ka dó víz-el ve ze tõ csa tor nát úgy kell
ki ala kí ta ni, hogy a fa ka dó víz szük ség sze rint visszatart -
ható, illetve sza bá lyo zot tan el ve zet he tõ le gyen.
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(3) A vé dõ mû biz ton sá gát köz vet le nül nem veszélyez -
tetõ, de a men tett ol da li te rü le ten eset leg kárt oko zó szi -
várgó- és fa ka dó víz mennyi sé gé nek csök ken té sé re vagy
el ve ze té sé re al kal ma zott mû vet úgy kell ki ala kí ta ni, hogy
az a vé dõ mû és az al ta laj ál lé kony sá gát ne csök kent se.

47.  §

(1) Az ár víz vé del mi töl tés men ti 10 m-es vé dõ sá vot, a
töl tés tõl tá vo lod va leg alább 5%-os esés sel kell ki ala kí ta ni.

(2) He lyi te rep mé lye dést a töl tés men ti vé dõ sáv ban,
holt ág ke resz te zés nél to váb bi 10 m-es sáv ban, leg alább az
át la gos te rep szint ma gas sá gá ig fel kell töl te ni.

48.  §

Az ár víz vé del mi föld mû és fal men tén a hul lám té ren a
víz ol da li töl tés láb vo na lá tól mért 60 m-en, a men tett ol da -
lon pe dig 110 m-en be lül anyag göd röt, mun ka göd röt
 nyitni, sza bad ki fo lyá sú ku tat lé te sí te ni, ta vat ki ala kí ta ni,
illetve a fe dõ ré teg tar tós el tá vo lí tá sá val járó te vé keny sé get 
foly tat ni csak a víz ügyi ha tó ság szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá -
sá val, a víz kár el há rí tá sért fe le lõs szer ve zet hoz zá já ru lá sá -
val, szük ség ese tén rész le tes ta laj fel tá rás, ál lé kony sá gi és
szi vár gá si vizs gá lat alap ján le het.

49.  §

(1) Az ár víz vé del mi vo nal foly to nos sá gát meg sza kí tó
át vá gás, vagy a vé dõ ké pes sé get je len tõ sen érin tõ meg bon -
tás elõtt az em lí tett sza ka szon ide ig le nes ár víz vé del mi vo -
na lat kell lé te sí te ni.

(2) Az ide ig le nes ár víz vé del mi vo na lat a fõ véd vo nal lal
azo nos véd biz ton sá gú ra kell ki ala kí ta ni.

50.  §

(1) Az ár víz vé del mi mû vet úgy kell kar ban tar ta ni, hogy
vé dõ ké pes sé ge ne csök ken jen.

(2) Az ár víz vé del mi mû ál la po tát és mé re te it rend -
szeresen, az ár vi zek le vo nu lá sa után pe dig so ron kí vül el -
len õriz ni kell.

(3) A töl tés szel vény mé re te it és a mû tár gyak mé rõ pont -
ja it leg alább öt éven ként mé rés sel kell el len õriz ni.

(4) Ár víz vé del mi töl tést ke resz te zõ, vagy a töl tés be épí -
tett mû vek, mû tár gyak ál la po tát éven te leg alább egy szer,
ár víz le vo nu lá sa után pe dig so ron kí vül el len õriz ni kell.
Nyo más alatt mû kö dõ ke resz te zõ lé te sít mé nye ket öt éven -
ként nyo más pró bá val kell el len õriz ni.

Árvízvédelmi töltések és falak

51.  §

(1) Az ár víz vé del mi töl tés és fal ke reszt met sze ti mére -
teit, alak ját és szer ke ze tét a vé dõ mû anya gá nak, a vé dõ mû -
vel együtt dol go zó al ta laj ré teg zõ dé sé nek, ta laj me cha ni kai 
és hid ro ge o ló gi ai tu laj don sá gá nak, a mér ték adó ma gas sá -
gú és tar tós sá gú ár víz szin tek nek a figye lembe véte lével,
mé re te zés és ellen õr zõ szá mí tá sok út ján kell ki ala kí ta ni.

(2) A vé dõ mû vet úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a vár ha tó
leg ked ve zõt le nebb kö rül mé nyek hal mo zó dá sa ese tén is
fe lel jen meg a biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek, to váb bá elé -
gít se ki a vé de ke zés és kar ban tar tás igé nye it. Az ál lé kony -
sá gi, szi lárd sá gi szá mí tá sok nál a mér ték adó ár víz szint nek
az elõ írt ma gas sá gi biz ton ság gal nö velt ma gas sá gát,
illetve víz szint jét kell ala pul ven ni. Gyep ta ka ró val vé dett
fe lü let nél a ré zsû kön a hu musz ré teg, a ko ro nán a dom bo rí -
tás, illetve a töl tés ko ro nán lé te sí ten dõ út tü kör szint je fe let -
ti ré te gek nem szá mít ha tók be az elõ írt mé re te zés sze rin ti
ke reszt met sze ti mé re tek be.

(3) Ha az ár víz vé del mi töl tés a fo lyó csa tor ná zá sa kö -
vet kez té ben a mér ték adó ár vi zet meg ha la dó tar tós sá gú,
ma gas sá gú üze mi víz szin tet tart, a töl tés mé re te it en nek a
kü lön le ges hely zet nek meg fele lõen kell meg ál la pí ta ni.
Az át ázás el le ni biz ton sá got a per ma nens szi vár gás ala pul -
vé te lé vel, a vé dõ mû ma gas sá gi biz ton sá gát a hul lám ve rés
el le ni vé de lem mel együtt, a böge sa já tos sá ga i nak a figye -
lembe véte lével kell ese ten ként meg ha tá roz ni.

52.  §

Az ár víz vé del mi föld mû leg ki sebb ko ro na szé les sé gé re,
dom bo rí tá sá ra, leg me re de kebb ré zsû haj lá sá ra és a kité -
rõkre vo nat ko zó elõ írásokat a ren de let 1. szá mú mel lék le te
ha tá roz za meg.

53.  §

(1) Föld töl tés men tett ol da li erõ sí té sé hez a meg le võ
föld mû anya gá nál csak ke vés bé víz zá ró, vagy az zal azo -
nos mi nõ sé gû ta lajt le het be épí te ni.

(2) Ha a töl tés és al ta la já nak anya ga, vagy a töl tés
 mérete  miatt ár víz ese tén biz ton sá got ve szé lyez te tõ szi vár -
gá sok ke let kez het nek, ak kor az ál lé kony ság megterem -
tésére

a) a víz fe lõ li ol da lon víz zá ró bur ko la tot, agyag éket,
szád fa lat vagy rés fa lat;

b) a men tett ol da lon szi vár gót, meg csa po ló ku tat vagy
el len nyo mó-me den cét
kell épí te ni.

(3) A szi ge te lõ mû vet a töl tés ben levõ mû tár gyak hoz
víz zá ró mó don kell csat la koz tat ni.
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54.  §

(1) Az ár víz vé del mi föld mû vet az eró zió és a hul lám ve -
rés ká ros ha tá sa ellen meg kell vé de ni.

(2) Ré zsû bur ko la tot kell ké szí te ni a jég rom bo ló ha tá sa
el le ni vé de lem cél já ból a mû tár gyak nál, to váb bá ak kor is,
ha hely hi ány ban a föld töl tés re elõ írt leg ki sebb ré zsû el haj -
lást nem le het ki ala kí ta ni.

(3) Az ár víz vé del mi töl tés ré zsû bur ko la tát szû rõ ágya -
zat ra kell fek tet ni, és úgy kell ki ké pez ni, hogy az a ré zsû
alak vál to zá sát ká ro so dás nél kül kö ves se. A bur ko la tot
meg fe le lõ lá ba za ti biz to sí tás sal úgy kell ki ala kí ta ni, hogy
aló la a víz aka dály ta la nul el tá voz has son.

(4) A töl tés men tett ol da li ré zsû jén víz zá ró bur ko la tot
vagy víz zá ró tám fa lat csak a töl té sen át szi vár gó víz aka -
dály ta lan tá vo zá sát biz to sí tó szûr õzés sel, szi vár gó val el -
lát va sza bad lé te sí te ni.

Árvízvédelmi töltésbe épülõ mûtárgyak

55.  §

(1) Az ár víz vé del mi töl tés be épü lõ lé te sít ményt úgy kell 
ki ala kí ta ni, hogy a ta laj moz gá so kat ru gal ma san, ká ros
 elváltozás nél kül kö ves se, a töl té sen való köz le ke dést, a
vé de ke zést, a fenn tar tá si és töl tés fej lesz té si mun ká kat ne
aka dá lyoz za, az ár víz vé del mi biz ton sá got ne csök kent se,
to váb bá a mély ve ze té sû mû tár gyak mé re te a mász ha tó sá -
got biz to sít sa. Az azo nos ren del te té sû lé te sít mé nye ket
 lehetõleg egye sí te ni kell, en nek le he tõ sé gét ese ten ként
kell meg vizs gál ni.

(2) A töl tés tes té ben és a töl tés men tén 10 m-es vé dõ sáv -
ban el he lye zett, a vé dõ mû biz ton sá gát érin tõ lé te sít ményt
a víz épí té si mû tár gyak erõ ta ni ter ve zé sé re vo nat ko zó elõ -
írások sze rint kell mé re tez ni.

Árvízvédelmi vonal kiegészítõ létesítményei

56.  §

A véd vo nal men tén vé del mi köz pon to kat, õr te le pe ket,
rak tá ra kat kell lé te sí te ni, olyan szám ban és be fo ga dó
 képességgel, hogy le he tõ vé te gyék a sza kasz-vé de lem ve -
ze tés és a mû sza ki irá nyí tók véd vo nal men ti el szál lá so lá -
sát és meg fe le lõ el lá tá sát a vé de ke zés tel jes idõ tar ta ma
alatt. A rak tá rak a vé de ke zés meg kez dé sé hez szük sé ges
in du ló kész let tá ro lá sá ra al kal ma sak le gye nek.

57.  §

(1) Az el sõ ren dû véd vo nal men tén szük ség sze rin ti
 sûrûséggel ma gas sá gi alap pon tot, a mû tár gya kon pe dig
mé rõ pon to kat kell el he lyez ni.

(2) A véd vo na lat ki lo mé te ren ként és hek to mé te ren ként
szel vény kö vek kel kell el lát ni, me lye ket idõ ál ló mó don,
szá mo zás sal meg kell je löl ni.

(3) A töl tés ko ro nán és ré zsûn, illetve a men tett és víz -
oldali vé dõ sá vok ban alap ve tõ en csak a töl tés tar to zé kok
he lyez he tõk el.

58.  §

(1) Nagy ví zi víz mér cét kell el he lyez ni a véd vo nal men -
tén a na gyobb mû tár gyak nál és a kü lön bö zõ véd vo na lak
ta lál ko zá sá nál, to váb bá az el sõ ren dû véd vo nal men tén õr -
já rá son ként, illetve a fo lyó és a fõ véd vo nal sa já tos sá ga i -
hoz al kal maz kod va, a má sod és har mad ren dû véd vo nal nál
pe dig a szük sé ges he lye ken.

(2) A víz mér cét ott kell el he lyez ni, ahol a víz szin tet
 helyi duz zasz tás vagy ör vény lés nem be fo lyá sol ja, a jég
rom bo ló ha tá sá tól véd ve van és min den víz ál lás nál le ol -
vas ha tó.

(3) A nagy ví zi víz mér ce „0” pont ját a Bal ti alap sík hoz
ké pest kell meg ha tá roz ni.

59.  §

A ha té kony ár víz vé de ke zés ér de ké ben meg bíz ha tó
 informatikai kap cso la tot kell mû köd tet ni.

60.  §

(1) Ha a hul lám ve rés ve szé lye olyan mér té kû, hogy a
gye pe sí tett föld ré zsû ben kárt okoz hat, ak kor az ár ví zi me -
der le fo lyá si vi szo nya it, illetve a hul lám tér szé les sé gét és
az ár víz le ve ze tés egyéb szem pont ja it figye lembe véve, a
töl tés elé – le he tõ leg a te rü let re jel lem zõ, õs ho nos fa jok ból 
álló – véd er dõt vagy egyéb bi o ló gi ai hul lám tö rõ sá vot kell
te le pí te ni. Amennyi ben ez nem le het sé ges, a föld ré zsût
egyéb mû sza ki vé de lem mel kell el lát ni.

(2) A hul lám té ri véd er dõ ben, a vé de ke zés kor szük sé ges
szál lí tás és a ki kö tés cél já ra, a he lyi vi szo nyok nak meg fele -
lõen, leg alább 50 m szé les sé gû nyi la dé kot kell biz to sí ta ni.

61.  §

(1) Az el sõ ren dû fõ véd vo na lon, a vé de ke zés és a szál lí -
tás aka dály ta lan vég re haj tá sa ér de ké ben, meg fe le lõ tá vol -
ság ban, kel lõ szá mú fel- és le já ró utat kell lé te sí te ni.
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(2) Az út fel já rót – a ke resz te zõ út jel le gé nek figye -
lembe véte lével – a vo nat ko zó elõ írásoknak meg fele lõen
kell ki ala kí ta ni.

(3) A fel- és le já ró nál zár ha tó so rom pót kell el he lyez ni.

A mederszabályozás általános elõ írásai

62.  §

(1) A me der be tör té nõ be avat ko zást a mor fo ló gi ai,
 geológiai, hid ro ló gi ai és hid ra u li kai adott sá gok ra, to váb bá 
a me der anya gá ra, a gör ge tett és le beg te tett hor da lék
mennyi sé gé re és mi nõ sé gé re, a par tok vé del mé re, az ár víz
és a jég aka dály ta lan le vo nu lá sá ra, a vízi köz le ke dé si, a
kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és kör nye zet fej lesz -
té si, valamint a vi zek kel kap cso lat ban lévõ öko szisz té mák
vé del mé vel, ál la po tuk ja ví tá sá val kap cso la tos ér de kek re
fi gye lem mel kell meg va ló sí ta ni.

(2) A me der sza bá lyo zást úgy kell vég re haj ta ni, hogy az
ki elé gít se a víz gaz dál ko dás, a vízi köz le ke dés, a víz mi nõ -
ség-vé de lem, a jó öko ló gi ai ál la pot és szük ség ese tén a
rek re á ció, az ide gen for ga lom és tu risz ti ka kö ve tel mé nye it.

63.  §

(1) A me der sza bá lyo zá si mû vet úgy kell ki ala kí ta ni,
hogy az hát rá nyo san ne be fo lyá sol ja a sza bá lyo zás sal köz -
vet le nül érin tett me der sza kasz hoz kap cso ló dó sza ka szo -
kat, azok lé te sít mé nye i nek ál lé kony sá gát, ren del te tés sze rû 
mû kö dé sét, to váb bá biz to sít sa a víz meg fe le lõ rá ve ze té sét
és to vább ve ze té sét.

(2) A sza bá lyo zás és gáz ló kot rás he lyét, szé les sé gét és
mély sé gét úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy

a) a ha tá sá ra be kö vet ke zõ me der vál to zás be il lesz ked -
jen az ál ta lá nos sza bá lyo zá si terv be;

b) ne ve szé lyez tes se a meg le võ sza bá lyo zá si mû ve ket,
hi da kat és egyéb lé te sít mé nye ket;

c) ne be fo lyá sol ja ká ro san a fo lyó esés- és me der vi szo -
nya it, a tó me der vi szo nya it, valamint

d) a fo lyó és tó kü lön bö zõ hasz no sí tá si ér de ke it.

64.  §

(1) Anyag ki ter me lé si célú kot rás so rán a fo lyó- és tó sza -
bá lyo zás, a víz vé de lem, a kör nye zet és ter mé szet vé de lem,
a ha jó zás és szük ség sze rint az ide gen for ga lom és tu risz ti -
ka ér de ke it figye lembe kell ven ni.

(2) Az anyag ki ter me lés cél já ból vég zett öböl sze rû kot -
rás nem ká ro sít hat ja a kö zép ví zi med ret, ha józ ha tó fo lyó -
kon a leg ki sebb ha jó zá si és sza bá lyo zá si víz szint re meg ál -
la pí tott ha jó út mé re te ket, a meg le võ sza bá lyo zá si és egyéb
mû ve ket, és nem ve szé lyez tet he ti a par tok ál lé kony sá gát,

az ár víz vé del mi mû vek biz ton sá gát. A kot rás be fe je zé se
után a te rü le tet úgy kell ren dez ni, hogy az a táj ba be il lesz -
ked jék.

(3) Vé dett ter mé sze ti te rü le ten, Na tu ra 2000 te rü le ten
anyag nye rés cél já ból kot rás nem foly tat ha tó.

65.  §

(1) A par tok vé del mét szol gá ló bur ko lat tar tós, ko pás
és fagy ál ló mó don, és táj ba il leszt he tõ en kell ki épí te ni.
A kö tõ anyag nél kü li bur ko la tot úgy kell ki ké pez ni, hogy
ré zsû je 1:1,5 haj lás nál me re de kebb ne le gyen, a meg -
támasztó lá ba za ti kõ há nyás ko ro na szé les sé ge leg alább
1,0 m le gyen, a víz ol da li ko ro na él vo na la pe dig a sza bá -
lyo zá si vo na lon hú zód jék.

(2) Fo lyó sza bá lyo zás nál a víz jo gi en ge dély ben meg ha -
tá ro zott eset ben, tó sza bá lyo zás nál le he tõ ség sze rint bi o ló -
gi ai part vé de lem al kal ma zan dó.

Folyószabályozás

66.  §

(1) A me der sza bá lyo zást úgy kell vég re haj ta ni, hogy a
fo lyó kis- és kö zép vi ze egy sé ges me der ben foly jon le.

(2) A sza bá lyo zott fo lyó sza ka szon biz to sí ta ni kell a
kis-, kö zép- és nagy ví zi so dor vo nal össz hang ját úgy, hogy
mi nél ki sebb szög ben ta lál koz za nak.

(3) A mes ter sé ges be avat ko zás, valamint a ter mé sze tes
fo lya ma tok kö vet kez té ben le fo lyás ta lan ná vált mé lye dést
le he tõ ség sze rint a me der be be kell köt ni.

67.  §

(1) A me der át vá gás nak, il le tõ leg a ve zér árok nak a he -
lyét, vo na la zá sát és mé re te it a fo lyó sza bá lyo zás ál ta lá nos
elõ írásainak be tar tá sá val, a me der anya gá nak, a me der
vár ha tó ki ala ku lá sá nak, a fo lyó sza kasz jel le gé nek, me der -
vi szo nya i nak és a csat la ko zó fo lyó sza kasz vár ha tó ki fej lõ -
dé sé nek, valamint az ár vi zek, hor da lék és a jég le vo nu lá si
vi szo nya i nak, vízi utak nál a ha jó zá si igé nyek nek figye -
lembe véte lével kell meg ál la pí ta ni.

(2) Az át vá gást a szom szé dos ka nya ru la tok hoz csat la -
koz va íve sen, a mor fo ló gi ai jel lem zõk és a ha jó zá si igé -
nyek figye lembe véte lével kell ki ké pez ni.

(3) Az át vá gás ho mo rú part vo na lát a túl fej lõ dés ellen
meg kell vé de ni.
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68.  §

(1) A fo lyó ho mo rú ol da lán ve ze tõ mû vet, illetve kõ de -
pó ni át kell lé te sí te ni, ha a több cé lú igé nyek kel alá tá masz -
tot tan meg ha tá ro zott sza bá lyo zá si vo nal nem il lesz ke dik a
sza ka dó part hoz.

(2) A ve ze tõ mû vet ke reszt gá tak kal a part ba be kell
 kötni.

(3) A sza bá lyo zá si vo nal men tén a kõ de pó nia vo na la zá -
sát és szé les sé gét úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy a ki ala kí tott 
új par tot a fo ko za to san le sza ka dó kõ anyag a me der fe né kig
érõ en be te rít se. A le sza ka dó kõ anyag utó la gos ren de zé sé -
rõl kis ví zes idõ szak ban gon dos kod ni kell.

(4) A fo lyón két ol da li ve ze tõ mû vet csak mû sza ki lag és
gaz da sá gi lag in do kolt, ki vé te les eset ben sza bad lé te sí te ni.

Folyócsatornázás és vízszintszabályozás

69.  §

Víz lép csõn a fo lyó ra jel lem zõ hal ál lo mány és a mak ro
élõ lé nyek át ju tá sát biz to sí ta ni kell úgy, hogy a fo lyón tör -
té nõ hossz irá nyú moz gá suk, ván dor lá suk aka dálymen te -
sen le he tõ vé vál jon.

70.  §

(1) A ha jó zsi li pet az élõ víz tõl mó ló val vagy osz tó szi -
get tel el kell vá lasz ta ni. A mó lót az áram lá si vi szo nyok nak 
meg fele lõen kell ki ala kí ta ni. Az így ki ala ku ló elõ- és utó -
csa tor ná ban he lyet kell biz to sí ta ni az át zsi li pe lés re vá ra -
ko zó ha jók ré szé re, valamint a ha jó zsi lip be való be- és ki -
ha jó zás ra.

(2) Az elõ- és utó csa tor na hosszát – ha szük sé ges,
 modellkísérlettel – úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy a mér ték -
adó ha jó ka ra ván a ha jó zsi lip kam rá ba biz ton sá go san be ha -
józ has son.

(3) A ha jó zsi lip kör nye ze té ben ha jó for du ló hely rõl és
az elõ re lát ha tó ha jó for ga lom nak meg fe le lõ vá ra ko zó tér rõl 
is gon dos kod ni kell.

71.  §

(1) A zsi lip kam ra töl té sét és ürí té sét úgy kell megol -
dani, hogy a kam rá ban a víz len gés és hul lám ve rés kö vet -
kez té ben a vízi jár mû vek ben ne ke let kez zen kár.

(2) A vá ra ko zó tér ben és a zsi lip kam rá ban ki kö tõ be ren -
de zés rõl kell gon dos kod ni.

(3) A ha jó zsi li pet a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
Ha jó zá si Sza bály zat ban elõ írt jel zõ be ren de zé sek kel és tér -
vi lá gí tás sal kell el lát ni.

(4) A ha jó zsi lip üze mi zá ró szer ke ze té nek rend sze res
kar ban tar tá sát ide ig le nes el zá rá si le he tõ ség gel kell biz to -
sí ta ni.

72.  §

A duz zasz tó, a ha jó zsi lip ke ze lé sé re és fenn tar tá sá ra ké -
szí tett üze mel te té si sza bály zat ban meg kell ha tá roz ni az
ár hul lám és a jég le bo csá tá sá nak mód ját.

Tószabályozás

73.  §

A tó part ját és a part vé dõ mû ve ket úgy kell ki ala kí ta ni,
hogy meg fe lel je nek a sta ti kus és di na mi kus igény be vé te -
lek nek, valamint ki elé gít sék a víz gaz dál ko dá si, az ide gen -
for gal mi és tu risz ti kai, esz té ti kai, kör nye zet- és ter mé szet -
vé del mi igé nye ket. A tó part vé dõ mû ve it és a me der ben el -
he lyez ke dõ lé te sít mé nye ket olyan anyag ból kell épí te ni,
amely a víz, a fagy és a jég rom bo ló ha tá sá nak ellen áll, a
víz mi nõ sé gét, bi o ló gi ai egyen sú lyát ká ro san nem be fo -
lyá sol ja.

74.  §

(1) A Ba la ton és a Ve len cei-tó sza bá lyo zá sá nál a part -
vé dõ mû vek fel sõ élét és a csat la ko zó par ti sáv te rep szint -
jét a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ma gas ság ra kell
ki épí te ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti part vé dõ mû höz csat la ko zó
fel töl tés víz fe lõ li ol da lát 3–5%-os gye pe sí tett ré zsû vel
vagy más, a hul lám ve rés nek ellen álló mó don kell kiké -
pezni.

(3) Part vé dõ mû nek nem mi nõ sü lõ egyéb tavi mû tárgy
ma gas sá gát ese ten ként, a tó ke ze lõ jé nek és a te rü le ti leg
ille té kes víz ügyi ha tó ság elõ írása alap ján kell meghatá -
rozni.

(4) A Fer tõ-tó sza bá lyo zá si szint je it a 3. szá mú mel lék let
tar tal maz za.

75.  §

Tó sza bá lyo zás so rán vég zett part fel töl tés nél gon dos -
kod ni kell a mö göt tes te rü let fel szí ni vi ze i nek za var ta lan
el ve ze té sé rõl és a ta laj víz szint ká ros meg emel ke dé sé nek
meg elõ zé sé rõl.
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Vízi utak

76.  §

(1) A mes ter sé ges vízi uta kon a jel lem zõ ha jó zá si víz -
szin te ket az üzem víz szin tek figye lembe véte lével kell
meg ha tá roz ni.

(2) A ha jó zás ra al kal mas ta va kon a ha jó út ki ala kí tá sa -
kor, illetve ki je lö lé se kor a víz szint vál to zást, a me der vi szo -
nyo kat, valamint az üdü lés ér de ke it kell figye lembe ven ni.

(3) A meg le võ vízi utak nak a ha jó zás ra al kal mas, il le tõ -
leg ha jó zás ra al kal mas sá te he tõ ter mé sze tes és mes ter sé -
ges fel szí ni vi zek ví zi út tá nyil vá ní tá sá ról  szóló jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ha jó zá si és for gal mi jel lem zõ it
figye lembe véve kell a csat la ko zó mes ter sé ges vízi út mé -
re te it meg ha tá roz ni.

77.  §

(1) Ter mé sze tes vízi utak fenn tar tá sa so rán a fo lyó sza -
bá lyo zás ra vo nat ko zó elõ írásokat figye lembe kell ven ni.

(2) A ter mé sze tes vízi úton a rossz gáz lót me der kot rás -
sal kell ja ví ta ni, ha a ha jó zás hoz szük sé ges víz mély ség
sza bá lyo zá si mû vek kel nem biz to sít ha tó.

Hegy-  és dombvidéki területek vízrendezése

78.  §

(1) A víz fo lyás bel te rü le ti sza ka sza fe let t a bel te rü le ti
sza kasz ki épí té sé nek meg fe le lõ ár ví zi víz ho zam biz ton sá -
gos me der be te re lé sét vagy vissza tar tá sát meg kell ol da ni.
A bel te rü le ti sza kasz alatt a to váb bi me der hez csat la ko zó
át me ne ti sza kaszt kell ki épí te ni.

(2) Ha a mér ték adó nagy víz csak a te rep szint fe let t
 vezethetõ le, ár víz vé del mi mû vet kell lé te sí te ni és fenn tar -
ta ni.

(3) A be avat ko zá sok ter ve zé se so rán tö re ked ni kell a
me der és a par ti sáv ter mé szet kö ze li ál la po tá nak ki ala kí tá -
sá ra, majd en nek fenn tar tá sá ra.

(4) Nagy vi zek le ve ze té sé vel kap cso la tos be avat ko zá -
sok ter ve zé se so rán tö re ked ni kell ár víz csúcs csök ken tõ tá -
ro zók lé te sí té sé re, és az idõ sza ko san víz jár ta te rü le tek víz -
vissza tar tás ba tör té nõ be kap cso lá sá nak le he tõ sé gét is meg
kell vizs gál ni.

(5) Víz fo lyá sok ki épí tett sé gé nek meg ha tá ro zá sá nál ta -
vak, tá ro zók ár víz csúcs-csök ken tõ ha tá sát csak ak kor sza -
bad figye lembe ven ni, ha a fo lya ma tos mû köd te tés biz to -
sít va van, vagy meg szün te tés ese tén a pót ló be avat ko zá so -
kat a víz jo gi en ge dé lyek sza bá lyoz za.

(6) Be ágya zó dott, sta bil med rek ese té ben ke rül ni kell a
me der meg bon tá sát.

79.  §

(1) A víz fo lyás med ré bõl ki ára dó víz vissza fo lyá sá ról,
illetve a völgy fe nék mély te rü le te in össze gyü le ke zõ csa -
pa dék víz me der be való jut ta tá sá ról gon dos kod ni kell.

(2) A le fo lyá suk ban ár víz vé del mi mû ál tal aka dá lyo zott
vi ze ket zá ró szer ke zet tel el lá tott mû tár gyon át kell a be fo -
ga dó ba ve zet ni, vagy szi vattyú zás sal át emel ni. A nem vé -
del mi funk ci ó val vissza ha gyott de pó nia mö gött össze gyü -
le ke zõ vi zek le ve ze té sé rõl is gon dos kod ni kell.

(3) Az ol dal mû tárgy fenn tar tá sa és üze mel te té se – ha
jog sza bály vagy víz jo gi en ge dély más képp nem ren del ke -
zik – az ol dal ág ke ze lõ jé nek fel ada ta. Amennyi ben a tor -
ko la ti mû tárgy a be fo ga dó ke ze lõ jé nek te rü le té re esik, a
tor ko la ti mû tárgy fenn tar tá sát, üze mel te té sét a be fo ga dó
ke ze lõ jé nek me der ke ze lõi hoz zá já ru lá sá ban rög zí tett elõ -
írások alap ján kell vé gez ni.

80.  §

(1) A víz fo lyás med ré nek mély sé gét a ki épí té si víz ho -
zam figye lembevétele mel lett a kör nye zet mû ve lé si ág át ól
és a be épí tett ség tõl füg gõ en kell meg vá lasz ta ni, le he tõ leg
a ter mé sze tes mor fo ló gi ai té nye zõk meg tar tá sá val.

(2) Ren de zett víz fo lyás ré zsû it, véd töl té se it és egyéb
föld mû ve it bio tech ni kai mû vek kel vagy bur ko lat tal kell
vé de ni.

(3) Mel lé kvíz fo lyás és üze mi víz el ve ze tõ csa tor na tor -
ko la tát úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a köz cé lú víz fo lyás men -
tén a gépi fenn tar tás útja fo lya ma tos le gyen.

81.  §

Töl té se zett be fo ga dó ese té ben a víz fo lyás alsó sza ka -
szán, a be fo ga dó vissza duz zasz tá sá nak ha tá rá ig töl té se ket
kell lé te sí te ni, vagy az ár víz vé del mi biz ton sá got ki elé gí tõ
tor ko la ti mû tár gyat kell épí te ni.

82.  §

(1) A víz fo lyás med ré ben duz zasz tást oko zó mû tárgy
nyí lás mé re te it úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy a mér ték adó
víz ho zam át fo lyás kor

a) a se bes ség a me der anya gá ra meg en ge dett ha tár se -
bes ség nél ne le gyen na gyobb;

b) a duz zasz tás ne okoz zon kárt.

(2) Le he tõ ség sze rint a vízi élõ lé nyek szá má ra a hossz -
irá nyú át jár ha tó sá got biz to sí ta ni kell.
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Síkvidéki területek vízrendezése

83.  §

(1) A csa tor nák és az át eme lõ te le pek tel je sí tõ ké pes sé ge 
meg ál la pí tá sa kor a töl té se ken át szi vár gó, valamint a
 fakadó vi zek mennyi sé gét is szá mí tás ba kell ven ni. A csa -
tor na há ló zat, a tor ko la ti mû vek, az át eme lõ te le pek és tá ro -
zók tel je sí tõ ké pes sé gét össze kell han gol ni.

(2) A ter ve zés so rán fi gye lem mel kell len ni

a) a bel- és kül te rü le ti víz el ve ze té sek össz hang já ra

b) a bel víz tá ro zá si és víz vissza tar tá si le he tõ sé gek re.

84.  §

(1) A csa tor ná kat ál ta lá ban a víz gyûj tõ te rü let leg mé -
lyebb ré szén, a leg rö vi debb nyom vo na lon kell ve zet ni a
ki vi te le zés, a fenn tar tás és az üze mel te tés mû sza ki-gaz da -
sá gi szem pont ja i nak mér le ge lé sé vel.

(2) A me der ge o met ri ai és hid ra u li kai mé re te zé sét a ta -
laj me cha ni kai szak vé le ménnyel össz hang ban kell meg ter -
vez ni.

(3) Több célú hasz no sí tás ese tén a me der ge o met ri ai és
hid ra u li kai mé re te zé sé nél le he tõ leg min den igényt figye -
lembe kell ven ni.

85.  §

Töl té se zett és de pó ni á val ren del ke zõ csa tor na ese tén a
töl tés kül sõ ol da lán össze gyû lõ vi zek el ve ze té sé rõl gon -
dos kod ni kell.

86.  §

A csa tor nák ré zsû it, valamint a töl tés fe lü le te ket gye pe -
sí tés sel vagy egyéb vé de lem mel kell el lát ni, a hid ra u li kai
mé re te zés ered mé nye és a ta laj me cha ni kai szak vé le mény -
ben fog lal tak nak meg fele lõen.

Belterületi (települési) vízrendezés

87.  §

Be fo ga dó ba való be ve ze tés elõtt – ha az mû sza ki lag
 indokolt – iszap- és olaj fo gó mû tár gyat kell el he lyez ni.
Szük ség ese tén a be fo ga dó vissza duz zasz tá sá nak kizá -
rásra til tó be épí té se és víz át eme lé si le he tõ ség biz to sí tá sa
szük sé ges.

88.  §

(1) Az el ve ze ten dõ csa pa dék víz-mennyi sé get a te rü let re 
ér vé nyes mér ték adó in ten zi tá sú és elõ for du lá si va ló szí nû -
sé gi csa pa dék ér té ke alap ján kell ki szá mí ta ni.

(2) A be fo ga dót egy ide jû leg ter he lõ víz mennyi ség alap -
ján el len õriz ni kell a be fo ga dó ter hel he tõ sé gét, szük ség
sze rint gon dos kod ni kell a víz ho zam-több let idõ sza kos
 záportározókban való el he lye zé sé rõl.

(3) Zárt csa pa dék víz-csa tor na és nyíl tá rok csat la ko zá sá -
nál meg kell aka dá lyoz ni, hogy a zárt csa tor ná ba le ra kó -
dást, el du gu lást elõ idé zõ anya gok jus sa nak.

(4) A csa tor nát, a ve ze té ket és mû tár gya i kat úgy kell ki -
ala kí ta ni, hogy ben nük pan gó víz vagy iszap le ra kó dás ne
ke let kez zen.

(5) A csa pa dék víz szik kasz tá sa csak más mû sza ki meg -
ol dás hi á nyá ban al kal maz ha tó. Csa pa dék víz szik kasz tá sa
ese tén annak meg va ló sít ha tó sá gát szik kasz tá si pró bá val,
illetve ta laj me cha ni kai vizs gá lat tal iga zol ni kell. A szük -
sé ges árok mé re tet úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a szik kasz -
tás idõ tar ta ma alatt le hul ló csa pa dék víz tá ro zá sa biz to sí -
tott le gyen. A szik kasz tó te rü let kör nye ze té nek ta laj víz -
hely ze tét rend sze re sen vizs gál ni kell.

89.  §

A fõ gyûj tõ a te rep és a be épí tett ség ál tal adott le he tõ ség
sze rint a te rü let súly vo na lá ban, ál ta lá ban a leg mé lyebb
 részen ve ze ten dõ. Szük ség sze rint több fõ gyûj tõ is lé te sít -
he tõ.

90.  §

(1) A csa pa dék víz-el ve ze tõ árok leg ki sebb fe nék szé les -
sé ge bur kolt me der nél 0,2 m, föld me der nél 0,4 m.

(2) Zárt csa pa dék csa tor na tisz tí tá si le he tõ sé gét annak
tel jes hosszá ban biz to sí ta ni kell.

(3) A te rep adott sá gok nak meg fele lõen csa pa dék víz el -
ve ze tõ vápa is ter vez he tõ.

(4) A nyílt csa pa dék víz el ve ze tõ ár kok, vá pák vé del mét
mi ni má li san gye pe sí tés sel kell biz to sí ta ni. Amennyi ben a
ta laj me cha ni kai adott sá gok in do kol ják, a med ret bur ko lat -
tal kell el lát ni.

Szivattyútelep

91.  §

(1) Ál lan dó szi vattyú te le pet ott cél sze rû épí te ni, ahol a
szi vattyú zá si igény meg ha lad ja a 300 óra/évet.
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(2) A szi vattyú te lep he lyét a víz gyûj tõ mély pont ján kell
ki je löl ni, és úgy kell meg ter vez ni, hogy bel ví zi el ön tés az
üzem biz ton sá got ne ve szé lyez tes se.

(3) A szi vattyú te lep ka pa ci tá sá nak a víz gyûj tõ te rü let rõl 
le fo lyó, a tá ro zás ha tá sát is figye lembe vevõ mér ték adó
víz ho zam mal össz hang ban kell len nie.

(4) A szi vattyú te lep mér ték adó ka pa ci tá sát a leg gya ko -
ribb eme lõ ma gas ság és a szél sõ hely ze tek együt tes mér le -
ge lé sé vel kell meg ál la pí ta ni.

(5) A szi vattyú te le pi gép egy sé gek szá mát és víz szál lí tó
ké pes sé get úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a min den kor le fo -
lyó víz ho zam mal ará nyos üze me lés biz to sít ha tó le gyen.

92.  §

(1) A tá ro lá si le he tõ ség és az üzem za var kö vet kez mé -
nye i nek mér le ge lé sé vel kell a tar ta lék gép egy sé gek tel je -
sít mé nyét, szá mát és jel le gét, to váb bá tar ta lék ener gia biz -
to sí tá sá nak, a két irá nyú áram el lá tás nak szük sé ges sé gét
meg ha tá roz ni és biz to sí ta ni a gé pek, be ren de zé sek gyors
és biz to s üzem be he lyez he tõ sé gét.

(2) A szi vattyú te lep ter ve zé se so rán vizs gál ni kell a gra -
vi tá ci ós ki ve ze tés, az au to ma ti zá lás, a ket tõs mû köd te tés,
a víz ho zam mé rés és a gépi ge reb tisz tí tás igé nyét és le he -
tõ sé gét.

(3) Ár víz vé del mi töl tés be épí tett szi vattyú te lep nél a vé -
del mi biz ton ság ra vo nat ko zó elõ írásokat be kell tar ta ni.

93.  §

(1) A szi vattyú te le pet a szi vattyúk és ha lak vé del mét
egy aránt szol gá ló be ren de zés sel kell el lát ni.

(2) A szi vattyú te lep szí vó ak ná ját úgy kell ki ala kí ta ni,
hogy az el zár ha tó és víz te le nít he tõ le gyen.

(3) Meg hi bá so dás, ka pa ci tás nö ve lés ese té re szivattyú -
provizórium te le pí té sé nek le he tõ sé gét biz to sí ta ni kell.

94.  §

(1) A hul lám té ren transz for má tort az ár víz vé del mi töl -
tés elõ írt ko ro na szint jé nél ala cso nyab ban ti los el he lyez ni.

(2) Szi vattyú te le pen az át emelt víz mennyi sé get és a fel -
hasz nált ener gi át mér ni kell. Új szi vattyú te lep lé te sí té sé -
nél biz to sí ta ni kell az ener gia fo gyasz tás táv mé ré sé nek le -
he tõ sé gét.

(3) Szi vattyú te lep üzem biz ton sá gát éven te üzem pró bá -
val el len õriz ni kell.

95.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba és
2008. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

(2) A ren de le tet a fo lya mat ban levõ ügyek re ak kor kell
al kal maz ni, ha a ví zi mun ka, ví zi lé te sít mény vagy víz hasz -
ná lat elvi víz jo gi en ge dé lyét még nem ad ták ki.

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

1. számú melléklet
a 94/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez

Az árvízvédelmi mû

1. Az ár víz vé del mi mû leg ki sebb ko ro na szé les sé ge:
a) el sõ ren dû ár víz vé del mi mû nél 4 m,
b) má sod ren dû ár víz vé del mi mû nél 3 m,
c) har mad ren dû ár víz vé del mi mû nél 2 m.

2. Az ár víz vé del mi föld mû dom bo rí tá sát a töl tés ko ro -
nát a kö zép vo nal tól (ten gely vo nal tól) mind két irány ban
5%-os ol dal esés sel kell ki ala kí ta ni.

3. Az ár víz vé del mi föld mû leg me re de kebb rézsûhaj -
lása:

a) az el sõ- és má sod ren dû vé dõ mû nél mind két ol -
dalon 1:3,

b) a har mad ren dû vé dõ mû nél 1:2,
c) bur kolt ré zsû nél 1:1,5.

4. Azon a véd vo na lon, amely nek a ko ro na szé les sé ge
5 m-nél ki sebb, szük ség sze rin ti tá vol ság ban, 50 m hossz -
ban, a ko ro na 6 m-re szé le sí té sé vel ki té rõ ket kell lé te sí te ni.

2. számú melléklet
a 94/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez

A Balaton és a Velencei-tó partvédõ mûvei

Tó

Leg ki sebb ma gas ság (cm)

Vég le ges sza bá lyo zás Ide ig le nes sza bá lyo zás

part vé dõ
mû fel sõ

éle
te repszint

part vé dõ
mû fel sõ

éle
te repszint

Ba la ton

Déli part 190 210 170 170

Észa ki part 170 220 160 160

Ve len cei-tó 190 210 – –

A meg adott re la tív ma gas sá gok a Ba la ton nál a sió fo ki, a 
Ve len cei-tó nál az agár di víz mér ce „0” pont já ra vo nat koz -
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nak. A Ba la ton déli part já ra vo nat ko zó elõ írások Ba la ton -
ke ne sé tõl Keszt he lyig (az 1 ÉVO-tól a 78 DVO-ig, Fe nék -
pusz tá ig) ér vé nye sek.

3. számú melléklet
a 94/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez

A Fertõ-tó partvédõ mûvei

1. A Fer tõ-tó egy sé ges ke ze lé se ér de ké ben a jogi part -
vo na lon be lül a nyil ván tar tá si ma gas sá gi ér té kek az oszt -
rák nyil ván tar tá si alap szint re (mOAf.) vo nat koz nak, jogi
part vo na lon kí vül a Bal ti (mBf.) alap sík hasz ná la ta kö te le -
zõ. A kap cso ló dó te rü le tek, lé te sít mé nyek és víz rend sze -
rek ese tén a ter ve ken mind két alap sí kot fel kell tün tet ni. A
Bal ti alap sík az Oszt rák alap sík nál 0,585 m-rel ala cso -
nyab ban van (ki szá mí tás: mBf = mOAf–0,585m).

2. A Fer tõ-tó sza bá lyo zá si víz szint jei:
Téli idõ szak
 (okt. 1.–febr. 28. ill. 29.) 115,60 mOAf
Át me ne ti idõ szak
 (márc., ill. szep tem ber) 115,65 mOAf
Nyá ri idõ szak
 (áp ri lis 1.–aug. 31.) 115,70 mOAf

3. A fen ti ek tõl va ló el té rést csak a Ma gyar–Oszt rák
Víz ügyi Bi zott ság en ge dé lyez het.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
95/2007. (XII. 23.) KvVM

rendelete

a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint
a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási

díjairól  szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet
módosításáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  §-ának (13) be kez dés a) 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)–c) 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  szóló169/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § b) 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:

1.  §

A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, valamint a víz -
ügyi ha tó sá gi el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i ról

 szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM ren de let 1. mel lék le té nek
I. táb lá za ta az aláb bi 48. sor szám mal egé szül ki:

48. A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi
és táj vé del mi szak ér tõi név jegy zék be
be jegy zés

5 000

2.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és a
hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát veszti.

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

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
96/2007. (XII. 23.) KvVM

rendelete

a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez
szükséges szakmai feltételekrõl és a feljogosítás

módjáról, valamint a felülvizsgálat
dokumentációjának tartalmi követelményeirõl  szóló

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet, valamint
a környezeti állapotvizsgáló szakértõi tevékenységrõl
 szóló 15/1997. (V. 28.) KTM rendelet módosításáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  §-a (8) be kez dé sé nek f) pont -
já ban fog lalt fel ha tal ma zás, valamint a fel szá mo lá si el já -
rás és a vég el szá mo lás kör nye zet- és ter mé szet vé del mi kö -
ve tel mé nye i rõl  szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. ren de let
17.  §-ában 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.  § a)–c) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
rendelem el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat vég zé sé hez szük sé -
ges szak mai fel té te lek rõl és a fel jo go sí tás mód já ról,
valamint a fe lül vizs gá lat do ku men tá ci ó já nak tar tal mi kö -
ve tel mé nye i rõl  szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM ren de let
1.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá la tot (a továb biak -
ban: vizs gá lat) vé gez het

a) az a ter mé sze tes sze mély, aki a kü lön jog sza bály
sze rint szak ér tõi te vé keny ség vég zé sé re jo go sult, illetve

b) az a gaz dál ko dó szer ve zet, amely nek a kü lön jog sza -
bály sze rint szak ér tõi te vé keny ség vég zé sé re jo go sult tag -
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ja vagy al kal ma zott ja a kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat -
ban részt vesz.”

2.  §

A kör nye ze ti ál la pot vizs gá ló szak ér tõi te vé keny ség rõl
 szóló 15/1997. (V. 28.) KTM (a továb biak ban: R.) ren de -
let 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § Az R.-ben meg ha tá ro zott kör nye ze ti ál la pot vizs -
gá ló szak ér tõi te vé keny sé get vé gez het

a) az a ter mé sze tes sze mély, a kü lön jog sza bály sze rint
szak ér tõi te vé keny ség vég zé sé re jo go sult, illetve

b) az a gaz dál ko dó szer ve zet, amely nek a kü lön jog sza -
bály sze rint szak ér tõi te vé keny ség vég zé sé re jo go sult tag -
ja vagy al kal ma zott ja a kör nye ze ti ál la pot vizs gá lat ban
részt vesz.”

3.  §

Az R. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § A kör nye ze ti ál la pot vizs gá ló szak ér tõi te vé keny -

ség vég zé sé re az FR 5.  §-át kell meg fele lõen alkalmazni.”

4.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és a
hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat vég zé sé hez szük -
sé ges szak mai fel té te lek rõl és a fel jo go sí tás mód já ról,
valamint a fe lül vizs gá lat do ku men tá ci ó já nak tar tal mi kö -
ve tel mé nye i rõl  szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM ren de let
2–4.  §-ai, 6.  §-a, 8.  §-ának (3) be kez dé se, to váb bá 1. szá mú 
mel lék le te, valamint az azt mó do sí tó az egyes kör nye zet -
vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel adat- és ha tás kö -
rö ket meg ál la pí tó mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 1/2004. (II. 6.) KvVM ren de let 3.  §-a.

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

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
97/2007. (XII. 23.) KvVM

rendelete

az egyes kiemelt jelentõségû vízilétesítmények
rendszeres mûszaki megfigyelésérõl

A víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény
45.  §-a (8) be kez dé sé nek j) 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.  §-ának c) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a meg fi gye lé si kö te le zett ség alá
tar to zó, a mel lék let ben meg ha tá ro zott ví zi lé te sít mé nyek re
ter jed ki.

(2) E ren de let ha tá lya nem ter jed ki a más jog sza bá lyok -
ban elõ írt fe lül vizs gá la tok ra (így pél dá ul: víz ügyi fel ügye -
let, véd mû fe lül vizs gá lat), to váb bá a víz épí té si mû vek
(mû tár gyak), kör nye ze ti mo ni tor ing já ra, ki vi te le zé sé re,
mi nõ ség el len õr zé sé re, valamint az új épít mé nyek (ter mé -
kek) mi nõ sí té sé re vo nat ko zó jog sza bá lyok al kal ma zá sá ra.

2.  §

A je len tõs víz gaz dál ko dá si ha tá sú vagy ilyen ha tás nak
ki tett ví zi lé te sít mé nye ket, ille tõ leg azok fõbb mû tár gya it
(a továb biak ban: ki emelt je len tõ sé gû ví zi lé te sít mé nyek)
az ál la guk és ha té kony sá guk meg õr zé se, üzem ké pes sé gük
fenn tar tá sa, meg hi bá so dá suk ból a kör nye ze tük re szár maz -
ha tó ve szély hely ze tek és ká rok meg elõ zé se, az idõ vel
szük sé ges sé váló re konst ruk ci ó juk mû sza ki meg ala po zá sa 
ér de ké ben – épí té sük és üze me lé sük fo lya mán – e ren de -
let nek meg fele lõen rend sze res mû sza ki meg fi gye lés alá
kell von ni.

3.  §

(1) A ki emelt je len tõ sé gû ví zi lé te sít mé nyek mû sza ki meg -
fi gye lé sét úgy kell meg ter vez ni, és en nek so rán az ész le lé se -
ket (ellen õr zõ mé ré se ket, egyéb vizs gá la to kat) úgy kell vég -
re haj ta ni, hogy az ezek ered mé nye ként ka pott ada tok:

a) fel tár ják a ki emelt je len tõ sé gû ví zi lé te sít mény és
kör nye ze te köl csön ha tá sá nak fo lya ma ta it és az ész lelt je -
len sé gek oka it, valamint

b) ala pul szol gál ja nak a ki emelt je len tõ sé gû ví zi lé te sít -
mény lé te sí té se so rán ho zan dó dön té sek hez, a biz ton sá gos
épí tés hez, a ví zi lé te sít mény üze mel te té si sza bály za tá nak
ki dol go zá sá hoz, ak tu a li zá lá sá hoz, to váb bá

c) te gyék le he tõ vé a ki emelt je len tõ sé gû ví zi lé te sít -
mény üze mel te té se so rán be kö vet ke zõ ká ros vál to zá sok és 
meg hi bá so dá si fo lya ma tok idõ ben  való fel is me ré sét, meg -
elõ zé sét, a hi bák ki ja ví tá sát, ille tõ leg a ren del te tés sze rû, a
vo nat ko zó (így pél dá ul: mun ka vé del mi) jog sza bá lyok sze -
rin ti biz ton sá gos üze me lést, és

d) ad ja nak tá jé koz ta tást a ki emelt je len tõ sé gû ví zi lé te -
sít mény szük sé ges sé váló re konst ruk ci ó já nak vég re haj tá -
sá hoz.
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(2) A ví zi lé te sít mény meg fi gye lé si ada ta i nak fo lya ma -
tos rög zí té sét, tá ro lá sát és fel dol go zá sát, mû sza ki ér té ke lé -
sét ár ví zi ese ményt köve tõen ha la dék ta la nul, illetve leg -
alább éves gya ko ri ság gal vég re kell haj ta ni.

(3) A vil la mos erõ mû vek kel funk ci o ná lis egy sé get al -
ko tó ki emelt je len tõ sé gû ví zi lé te sít mé nyek meg fi gye lé sé -
re, a meg fi gye lés ered mé nye i nek fel dol go zá sá ra és ér té ke -
lé sé re, valamint a te en dõ in téz ke dé sek re, a vo nat ko zó mû -
sza ki és na u ti kai elõ írásokat egy aránt al kal maz ni kell.

4.  §

(1) A meg fi gye lést el kell vé gez ni a ki emelt je len tõ sé gû
ví zi lé te sít mény:

a) épí té sé nek idõ sza ká ban, valamint
b) üze me lé sé nek tel jes ide je alatt, to váb bá
c) üze men kí vül he lye zé se ese té ben a mû vek tel jes

meg szün te té sé ig (el bon tá sá ig).

(2) Az (1) be kez dés tõl füg get le nül fo lya ma tos meg fi -
gye lést és mé rést kell vé gez ni, amennyi ben a víz ál lás el éri
vagy meg ha lad ja a fel ví zi víz mér cén mért mér ték adó ár -
víz szin tet.

(3) A meg fi gye lés so rán ka pott ada to kat:
a) a fo lya ma tos ész le lés ese tén a mû sza ki sza bá lyok -

ban meg ha tá ro zott gya ko ri ság gal kell rög zí te ni, és azo kat
össze gyûjt ve meg kell õrizni;

b) az ese ten kén ti ész le lé sek ered mé nyét jegy zõ könyv -
ben kell rög zí te ni.

(4) A (2) be kez dés alap ján gyûj tött és meg õr zött ada to -
kat ha la dék ta la nul, míg a (3) be kez dés alap ján gyûj tött és
meg õr zött ada to kat a rög zí tés tõl szá mí tott 60 na pon be lül
fel kell dol goz ni az üze mel te tõ nek, vagy az üze mel te tõ ál -
tal meg bí zott szerv nek, és azo kat az ész lelt je len sé gek
 miatt szük sé ges sé váló in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sa vé gett 
ér té kel ni kell. Az ada to kat a ví zi lé te sít mény üze me lé sé nek 
(fenn ál lá sá nak) tel jes idõ tar ta ma alatt meg kell õriz ni.

5.  §

(1) A meg fi gye lés vég re haj tá sá ról, az ész lelt ada tok
rög zí té sé rõl, gyûj té sé rõl és meg õr zé sé rõl, valamint fel dol -
go zá sá ról és értékelésérõl:

a) az épí tés idõ sza ká ban a ki emelt je len tõ sé gû ví zi lé te -
sít mény beruházója,

b) az üzem be he lye zést (hasz ná lat ba vé telt) köve tõen,
az üze mel te tés ide je alatt az el bon tá sig, a ki emelt je len tõ -
sé gû ví zi lé te sít mény üzemeltetõje
az arra szak ér te lem mel ren del ke zõ út ján gon dos ko dik.

(2) Nem víz ügyi szerv ke ze lé sé ben lévõ ki emelt je len tõ -
sé gû ví zi lé te sít mény ese tén a meg fi gye lé sek ered mé nye it
az adat gyûj tõ a rög zí tés tõl szá mí tott 30 na pon be lül kö te les 
át ad ni a te rü le ti leg ille té kes kör nye zet vé del mi és víz ügyi
igaz ga tó ság nak (a továb biak ban: igaz ga tó ság).

(3) Ha a ki emelt je len tõ sé gû ví zi lé te sít mény üze mel te -
tõ je nem víz ügyi szerv, a meg fi gye lés sel kap cso la tos fel -
ada to kat ak kor lát hat ja el, ha eh hez az igaz ga tó ság hoz zá -
já rul.

6.  §

A meg fi gye lés ered mé nye i nek meg fe le lõ in téz ke dé sek
kel lõ idõ ben tör té nõ meg té te lé ért:

a) Az 5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján a be ru há zó,

b) Az 5.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján az üze -
mel te tõ szer ve zet ve ze tõ je 

a fe le lõs.

7.  §

(1) A meg fi gye lést vég zõ a meg fi gye lés fel dol go zott és
mû sza ki lag ér té kelt ered mé nye i nek meg tár gya lá sá ra
– hely szí ni szem lé vel egy be kö tött – kon zul tá ci ót kö te les
tar ta ni:

a) a lé te sí tés ide je alatt a mû sza ki szem pont ból szük sé -
ges gya ko ri ság gal;

b) a lé te sí tés be fe je zé sét köve tõen fél éven be lül;
c) az üzem be he lye zés után két és öt év vel, majd ezt

köve tõen tíz éven ként.

(2) Az (1) be kez dé sen fog lal tak tól füg get le nül kon zul -
tá ci ót kell tar ta ni a 4.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
eset ben.

(3) A kon zul tá ci ón is mer tet ni kell a meg fi gye lé sek
ered mé nye it, ér té kel ni kell a ví zi lé te sít mény ál la gát és
üze me lé sét, a ter ve zé si és ki vi te le zé si mun kát, és meg kell
ha tá roz ni a ví zi lé te sít ménnyel kap cso lat ban eset leg szük -
sé ges sé vált in téz ke dé se ket.

(4) A kon zul tá ci ón részt vesz a meg fi gye lést vég zõ, a
ví zi lé te sít mény üze mel te tõ je, a ví zi lé te sít ményt ke ze lõ
szerv, illetve az igaz ga tó ság.

8.  §

A meg fi gye lé si rend szert szak ter ve zõ dol goz za ki, és
annak ter ve it, ide ért ve az adat rög zí tés, -gyûj tés és -meg õr -
zés, valamint a -fel dol go zás és -ér té ke lés mó do za ta it is, a
ví zi lé te sít mény ki vi te li ter ve i vel együtt szol gál tat ja, to -
váb bá az annak mû kö dé sé re vo nat ko zó elõ írásokat a ví zi -
lé te sít mény üze me lé si sza bály za tá ban meg ha tá roz za.
Ezek ke re té ben meg kell ha tá roz ni azo kat a mé ré si ha tár ér -
té ke ket, ille tõ leg je len sé ge ket is, ame lyek el éré se, ille tõ leg 
fel lé pé se ese tén a mû sza ki lag szük sé ges in téz ke dé se ket
ha la dék ta la nul meg kell ten ni.
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9.  §

(1) Az ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel ügye lõ ség, mint víz ügyi ha tó ság (a továb biak -
ban: víz ügyi ha tó ság) a ki emelt je len tõ sé gû ví zi lé te sít -
mény ese tén:

a) víz jo gi lé te sí té si en ge dé lye zé si el já rás ban az igaz ga -
tó ság szak vé le mé nye alap ján en ge dé lye zi a ví zi lé te sít -
mény meg fi gye lé si rend sze ré nek mû sza ki ter ve it és annak
meg valósítását, valamint a

b) víz jo gi üze mel te té si en ge dé lye zés irán ti el já rás ban
pe dig ellen õr zi a ví zi lé te sít mény meg fi gye lé si rend sze ré -
nek meg valósítását és üze mel te té si sza bály za tát, to váb bá

c) ha az üze mel te tõ nem víz ügyi szerv, ha tá roz a meg fi -
gye lé si fel ada tok vég re haj tá sá nak for má já ról [5.  §
(2) bek.];

(2) A víz ügyi ha tó ság az igaz ga tó ság be vo ná sá val ellen -
õr zi:

a) a meg fi gye lé si rend szer mû kö dé sét és az ész le lé si
fel ada tok meg fe le lõ el lá tá sát;

b) a meg fi gye lés ered mé nyei alap ján szük sé ges sé vált
in téz ke dé sek kel lõ idõ ben és ha té kony mó don tör té nõ
meg té te lét.

(3) A ki emelt je len tõ sé gû ví zi lé te sít mény üze mel te té se
so rán az igaz ga tó ság – a meg fi gye lé si rend szer hi á nyos sá -
ga i nak vagy nem meg fe le lõ mû kö dé sé nek meg ál la pí tá sa
ese tén – a víz ügyi ha tó ság nál kez de mé nye zi az üze mel te -
tõ vel szem ben a meg fi gye lé si rend szer e ren de let nek meg -
fe le lõ ki ala kí tá sá ra és mû köd te té sé re irá nyuló el já rás meg -
in dí tá sát.

10.  §

(1) E ren de let 2008. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.
(2) Az üze mel te tõ nek a már üze mel te té si en ge déllyel ren -

del ke zõ ví zi lé te sít mé nyek ese tén az 5.  § (3) be kez dés sze rin ti 
hoz zá já ru lást 2009. ja nu ár 1-jé ig kell meg sze rez ni.

(3) E ren de let hatályba lépésekor üze mel te té si en ge -
déllyel ren del ke zõ ví zi lé te sít mény nél csak az ál lag lé nye -
ges meg bon tá sa nél kül be épít he tõ (pó tol ha tó) és a 3.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott alap ve tõ cé lok el éré sé hez 
leg szük sé ge sebb ész le lé se ket kell meg ter vez ni, csak az
ezek vég re haj tá sá hoz fel tét le nül szük sé ges esz kö zö ket
kell be épí te ni (fel sze rel ni). Ezek kö rét a szak ter ve zõ a te -
rü le ti leg ille té kes kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó -
ság gal  való egyez te tés alap ján 2009. ja nu ár 1-jéig ala kít -
ja ki.

(4) A 3.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cé lok nak
meg fe le lõ és mû sza ki ter vek nél kül is el vé gez he tõ ész le lé -
se ket az üze mel te tõ szerv kö te les e ren de let ha tály ba lé pé -
sét kö ve tõ egy éven be lül meg kez de ni és foly tat ni mind ad -
dig, amíg a ví zi lé te sít mény meg fi gye lé si rend sze ré nek ter -
vei meg valósulnak.

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

Melléklet
a 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez

A rendelet hatálybalépésekor üzemelõ 
és rendszeres megfigyelési kötelezettség alá tartozó

kiemelt jelentõségû vízilétesítmények

1. Víz lép csõk (duz zasz tó mû vek), eset leg ha jó zsi lip pel
és víz erõ mû vel

Duna: Du na ki li ti víz lép csõ és lé te sít -
mé nyei

Kvas say zsi lip

Tas si zsi lip

Mo so ni-Du na: Mo son ma gya ró vá ri duz zasz tó -
mû

Fer tõ-tó: Mek szi kó pusz tai zsi lip

Rába: Szent gott hár di duz zasz tó mû

Nic ki duz zasz tó mû lé te sít mé -
nyei és víz erõ te lep

Ráb ca: Ráb ca tor ko la ti mû tárgy

Ba la ton: Sió fo ki le eresz tõ zsi lip, hajó -
zsilip

Ba la ton ki li ti duz zasz tó mû

Kis-Ba la ton: Kis-Ba la ton 4T mû tárgy

Kis-Ba la ton 21T mû tárgy

Sió: Sió tor ko la ti mû

Ve len cei-tó: Dinnyé si zsi lip

Ti sza: Ti sza lö ki Víz lép csõ

Kis kö rei Víz lép csõ

Túr: Túr bukó

Her nád: Gi bár ti duz zasz tó mû

Fel sõ dob szai duz zasz tó mû

Bõ csi duz zasz tó mû

Tak ta: Kesz nyé te ni ár víz ka pu

Kö rö sök: Gyu lai duz zasz tó mû

Bé késszen tand rá si duz zasz tó -
mû

Bé ké si duz zasz tó mû

Kö rös la dá nyi duz zasz tó mû

Bö ké nyi duz zasz tó mû

Hor to bágy-Be rettyó: Ágo tai vé szel zá ró mû

2. Ha józ ha tó csa tor nák és mû tár gya ik

Ke le ti Fõ csa tor na be eresz tõ és ha jó zsi lip, Ti sza vas vá ri nál

Ke le ti Fõ csa tor na Bal ma zúj vá ro si bukó

Deák Fe renc zsi lip, Ba já nál

Ló nyay Fõ csa tor na tor ko la ti mû, Gá va ven csel lõ nél

14670 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/183. szám



3. Völgy zá ró gá tas és hul lám té ri tá ro zók és mû tár gya ik

Ra ka cai
Láz bér ci
Kö szö rû völ gyi
Csór ré ti
Kom ra völ gyi
Hasz no si
Mar ka zi
Vas ka pui (fe hér vár csur gói) tá ro zó
Ta tai Öreg-tó Ve cse rei zsi lip
Góri tá ro zó zsi lip je
Al só szen ter zsé be ti tá ro zó mû tár gya

4. Víz ki vé te lek

Mo so ni Duna 1.j. be eresz tõ zsi lip
Mo so ni Duna 6.j. be eresz tõ zsi lip
Nyu ga ti Fõ csa tor na be eresz tõ zsi lip
Nagy kun sá gi Fõ csa tor na be eresz tõ zsi lip
Jász sá gi Fõ csa tor na be eresz tõ zsi lip
Kis kun sá gi Fõ csa tor na be eresz tõ zsi lip
Hor to bágy-Be rettyó ár víz ka pu
Ti szai Hõ erõ mû víz ki vé te le
Pak si Erõ mû víz ki vé te le
Du nai Hõ erõ mû víz ki vé te le

5. Víz- és szenny víz tisz tí tó te le pek

Észak-pes ti szenny víz tisz tí tó te lep

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
98/2007. (XII. 23.) KvVM

rendelete

az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület
létesítésérõl

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (1) be kez dés a) pont já ban, valamint 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 – az er dõk re vo nat ko zó an 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.  §
g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Vé det té nyil vá ní tom Aba új ké ri Ara nyos-völgy ter mé -
szet vé del mi te rü let el ne ve zés sel a Bor sod-Aba új-Zemp lén 

me gyé ben, Aba új kér köz igaz ga tá si te rü le tén lévõ, az
1. mel lék let ben fel so rolt in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi
szá mú, össze sen 160,0 hek tár ki ter je dé sû terü letet.

2.  §

A vé det té nyil vá ní tás cél ja a te rü let ki e mel ke dõ en ma -
gas bi o ló gi ai sok fé le sé gé nek, el sõ sor ban a fo ko zot tan vé -
dett uhu (Bubo bubo) élõ- és sza po ro dó he lye ként, egy ben
más nagy tes tû ra ga do zó ma da rak [pél dá ul par la gi sas
(Aqu i la he li a ca), kí gyász ölyv (Cir ca e tus gal li cus)] szá -
má ra is ki emel ke dõ je len tõ sé gû táp lál ko zó te rü let ként
szol gá ló gye pek meg õr zé se, to váb bá az itt ta lál ha tó nö -
vény tár su lá sok – ter mé sze tes sztyepp ré tek, ben nük több
vé dett és fo ko zot tan vé dett nö vény faj jal, pél dá ul le ány kö -
kör csin (Pul sa til la gran dis), he gyi kö kör csin (Pul sa til la
mon ta na), ma gyar nõ szi rom (Iris ap hyl la subsp. hunga -
rica) – és a hoz zá juk kap cso ló dó ál lat kö zös sé gek élet fel té -
te le i nek biz to sí tá sa.

3.  §

(1) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv
az Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság (a továb biak ban:
igaz ga tó ság).

(2) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vé ben meg -
ha tá ro zott te vé keny sé ge ket az igaz ga tó ság és – erdõ ese té -
ben – a kü lön jog sza bály sze rin ti er dé sze ti ha tó sá gi nyil -
ván tar tás ban sze rep lõ er dõ gaz dál ko dó együt te sen lát ja el.

(3) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a 2. mel -
lék let tar tal maz za.

4.  §

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

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

1. melléklet
a 98/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez

Az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi
terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Aba új kér

030; 032; 033/116; 033/118; 033/119; 033/120;
033/121; 033/123; 033/124; 033/125; 034; 035; 036; 037;
038; 039
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2. melléklet
a 98/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez

Az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi
terület természetvédelmi kezelési terve

1. Gya kor la ti ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek

– A te rü le ten ta lál ha tó vé dett és fo ko zot tan vé dett fa jok 
ál tal rep re zen tált, ha zai szin ten is egye dül ál ló élet kö zös -
ség meg õr zé se.

– A vé dett és fo ko zot tan vé dett nö vény- és ál lat fa jok
ál lo má nya i nak, egyed szá má nak, po pu lá ci ó ik élet ké pes sé -
gé nek meg õr zé se kü lö nös te kin tet tel a ma gyar nõ szi rom
(Iris ap hyl la subsp. hun ga ri ca) és az uhu (Bubo bubo) elõ -
for du lá sá ra.

– A ter mé sze tes és ter mé szet sze rû élõ he lyek, tár su lá -
sok meg õr zé se, ezek te rü le ti ki ter je dé sé nek nö ve lé se a ter -
mõ hely nek nem meg fe le lõ, nem õs ho nos vagy in va zív fa -
jok ál tal rep re zen tált élõ hely tí pu sok és mes ter sé ge sen ki -
ala kí tott ül tet vé nyek te rü le té nek csök ke né se mel lett.

– A te rü let ki e mel ke dõ en ma gas bi o ló gi ai sok fé le sé gé -
nek meg õr zé se a ter mõ hely nek meg fe le lõ, õs ho nos fa jok
te kin te té ben.

– A ter mé sze ti ér té kek be mu ta tá sá nak és a ter mé szet -
vé del mi ok ta tás le he tõ sé gé nek biz to sí tá sa a ter mé szet vé -
del mi szem lé let erõ sí té se ér de ké ben.

– A te rü let to váb bi, ter mé szet vé del mi célú ku ta tá sá -
nak, fej lesz té sé nek biz to sí tá sa.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A gye pek ér té kes élet kö zös sé ge i nek meg õr zé se, a vé -
dett és fo ko zot tan vé dett nö vény- és ál lat fa jok egyed szá -
má nak, ál lo má nyá nak fenn tar tá sa és erõ sí té se ak tív ter mé -
szet vé del mi ke ze lés sel és ha gyo má nyos te rü let hasz ná la ti
mó dok vissza ál lí tá sá val.

– A nem õs ho nos fa fa jok ból álló er dõk ter mõ hely nek
meg fe le lõ át ala kí tá sa.

– In va zív fa fa jok vissza szo rí tá sa, a ter mõ he lyek ak tív
ter mé szet vé del mi ke ze lés sel tör té nõ hely re ál lí tá sa.

– Ter mé szet vé del mi ke ze lé se ket meg ala po zó és azo kat 
to vább fej lesz tõ ku ta tá sok be in dí tá sa.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok
és ti lal mak

3.1. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé -
si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Gye pek ke ze lé se
– A be cser jé se dõ gye pek rõl el kell tá vo lí ta ni a cser jé -

ket. A le tisz tí tott te rü let ré sze ken a sarj fel ve rõ dést le gel te -
tés sel kell meg aka dá lyoz ni, szük ség ese tén kézi erõ vel
kell vissza vág ni a sar ja kat. A cser je men tes gyep ré sze ket
ka szál ni kell. A le vá gott fás nö vé nyi ré sze ket és a le ka szált 
fü vet el kell tá vo lí ta ni a te rü let rõl.

– A szá raz, illetve szik la gyep jel le gû te rü le tek le gel te -
té se ti los.

– A me zo fil gye pe ket le gel te tés sel kell ke zel ni, az ál -
lat sû rû ség nem ha lad hat ja meg a 2 juh/ha ér té ket.

– Az akác ál tal el fog lalt gyep te rü let hely re ál lí tá sát kézi 
erõ vel, illetve le gel te tés sel kell el vé gez ni.

3.1.2. Er dõk ke ze lé se
– A feny ves ál lo má nyo kat fo ko za to san vissza kell szo -

rí ta ni, és a ter mõ hely nek meg fe le lõ, õs ho nos fa fa jok ra kell 
le cse rél ni. A ter mé sze tes úju lat ból szár ma zó fe nyõ egye -
de ket el kell tá vo lí ta ni a te rü let rõl.

– A te rü le ten el szór tan je len lévõ tölgyegye dek és az
elegy fa fa jok egye de i nek meg erõ sö dé sét elõ kell se gí te ni.

– Meg kell aka dá lyoz ni az akác ter je dé sét.
Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó to váb bi rész le tes elõ -

írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.
3.1.3. Ki vett te rü le tek ke ze lé se
– A föld utak szé le sí té se, új utak ki ala kí tá sa ti los a te rü -

le ten.
– A bá nyá szat ered mé nye ként vissza ma radt szik la fa la -

kat érin tet le nül kell hagy ni, az ott meg je lent aká cot és fe -
nyõt vissza kell szo rí ta ni.

3.2. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi ke -
ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.2.1. Köz le ke dés
– Gép jár mû vel tör té nõ köz le ke dés – a ter mé szet vé del -

mi ke ze lés, illetve a te rü le ten jog sze rû en foly ta tott gaz dál -
ko dás, mun ka vég zés ér de ké ben tör té nõ gép jár mû hasz ná -
la ton kí vül – ti los.

3.2.2. Lá to ga tás
– A te rü let lá to ga tá sa – amennyi ben annak cél ja nem

ter mé szet vé del mi ke ze lés, illetve a 3.2.1. pont ban meg ha -
tá ro zott gaz dál ko dás, mun ka vég zés – csak gya lo go san le -
het sé ges, az utak ról ti los le tér ni.

– A te rü le ten jog sze rû gaz dál ko dást, mun ka vég zést
foly ta tók szá má ra – te vé keny sé gük el vég zé se ér de ké ben –
biz to sí ta ni kell a be lé pést.

3.2.3. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A te rü le ten új épü let, épít mény lé te sí té se – ter mé szet -

vé del mi ke ze lés ér de ké ben lé te sí ten dõ épü le ten, épít mé -
nyen kí vül – ti los.

– Bur kolt és bur ko lat lan utak nem ala kít ha tók ki a te rü -
le ten.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
99/2007. (XII. 23.) KvVM

rendelete

a Debreceni Nagyerdõ Természetvédelmi Terület
létesítésérõl  szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet

módosításáról

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (1) be kez dés a) pont já ban, va la mint a 85.  § b) pont já -
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Melléklet a 100/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez

[1.számú melléklet a 10/1997.(VII.17.)KHVM rendelethez]
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kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

01.01.
Esztergomi 8,337 Duna jp. 0,000 3,363 3,363 Esztergom 1718,50 100,92 771 2002. VIII. 18. 500 600 650

Duna jp. 0,000 4,974 4,974
01.02.
Komárom- 14,283 Duna jp. 0,000 14,283 14,283 Komárom 1768,30 103,88 801 2002. VIII. 17. 500 620 680 Magaspart: 4,523 km
almásfüzit i Vasúti töltés: 4,630 km
01.03.
Vének-dunaremetei 26,433 Duna jp. 0,000 26,433 26,433 Nagybajcs 1801,00 107,40 875 2002. VIII. 17. 470 540 610
01.04.
Dunaremete-rajkai 35,291 Duna jp. 26,433 61,724 35,291 Nagybajcs 1801,00 107,40 875 2002. VIII. 17. 470 540 610
01.05.
Vének-dunaszentpáli 30,253 Mosoni-Duna bp. 0,000 30,235 30,235 Nagybajcs 1801,00 107,40 875 2002. VIII. 17. 470 540 610 Árvízvédelmi fal: 0,937 km

Bácsa 9,10 106,98 809 2002. VIII. 17. 450 550 600
01.06.
Lajta menti 36,218 Lajta f meder jp. 0,000 18,641 18,641 Mosonmagyar- 118,41 315 1965. VI. 9. 160 200 220 Magaspart: 5,035 km

óvári
Lajta f meder bp. 0,000 3,957 3,957 duzzasztó 4,10
Lajta bp. csat.bp. 3,957 17,577 13,620 Vasúti töltés: 0,283 km

01.07.
Mosoni-Duna- 82,422 Mosoni-Duna jp. 8,194 30,569 22,375 Gy r 0,40 106,98 808 2002. VIII. 17. 500 600 650
Rábca menti Rábca bp. 0,000 7,184 7,184 Rábcakapi 28,70 109,92 434 1965. VI. 17 250 300 350

8,094 30,764 22,670
Rábca jp. 0,000 30,193 30,193

01.08.
Gy r-árpási 30,125 Mosoni-Duna jp. 7,726 8,194 0,468 Gy r 0,40 106,98 808 2002. VIII. 17. 500 600 650

Rába bp. 0,000 29,657 29,657 Árpás 29,00 113,13 586 1965. IV. 25. 320 420 480
01.09.
Árpás-répceszemerei 41,704 Rába bp. 29,657 60,588 30,931 Vág 51,00 124,34 456 1900. IV. 9. 250 300 350

Répce árap. bp. 0,000 10,773 10,773 Répcelak-Újhíd 2,30 133,58 422 1965. IV. 25. 250 300 350
01.10.
Répcelak-sárvári 32,626 Répce árap. jp. 0,000 9,665 9,665 Répcelak-Újhíd 2,30 133,58 422 1965. IV. 25. 250 300 350

Rába bp. 60,588 83,549 22,961 Ragyogóhíd 73,40 141,33 450 1900. IV. 9. 150 250 300

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

I. AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ ÁRVÍZVÉDELMI VONALAK VÉDELMI SZAKASZAI

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

Megjegyzés
száma, neve

hossza hossza
vízmérce vízállás

szelvénye neve, helye "0"     
pont
mBf.

LNV

tkm fkm

Árvízvédelmi fal: 1,346 km
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kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

01.11.
Gy r-koroncói 28,965 Mosoni-Duna jp. 0,000 5,121 5,121 Gy r 0,40 106,98 808 2002. VIII. 17. 500 600 650 Árvízvédelmi fal: 1,585 km

5,981 7,726 1,745 Kiköt  támfal: 0,407 km
Rába jp. 0,419 10,939 10,520 Gyirmót 1,00 109,07 603 2002. VIII. 17. 320 400 480 Magaspart: 0,923 km
Marcal jp. 0,000 2,060 2,060 Mórichida 18,40 113,00 391 1951. VI. 13. 250 300 350 Közúti töltés: 0,476 km

3,217 7,818 4,601 (426) 1963. III. 15.
Bakonyér jp. 0,696 2,774 2,078
Bakonyér bp. 0,000 2,840 2,840

01.12.
Koroncó-mórichidai 37,881 Rába jp. 10,939 29,567 18,628 Árpás 29,00 113,13 586 1965. IV. 25. 320 420 480

Marcal bp. 0,000 19,253 19,253 Gyirmót 1,00 109,07 603 2002. VIII. 17. 320 400 480
Mórichida 18,40 113,00 391 1951. VI. 13. 250 300 350

(426) 1963. III. 15.
01.13.
Mórichida-sárvári 53,927 Rába jp. 29,567 38,539 8,972 Vág 51,00 124,34 456 1900. IV. 9. 250 300 350

38,880 83,835 44,955 megszüntetésre
120,773 Ragyogóhíd 73,40 141,33 450 1900. IV. 9. 150 250 300

kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

02.01.
Dunaegyháza-tassi 24,36 Duna bp. 0,000 24,360 24,360 Tass 1586,20 89,28 888 1965. VI. 18. 750 850 880 Magaspart: 0,530 km

(996) 1956. III. 8.
02.02.
Tass-szigetújfalui 20,418 Duna bp. 0,000 20,418 20,418 Budapest 1646,50 94,97 860 2006. IV. 4. 620 700 800 Árvízvédelmi fal: 0,08 km

(867) 1876. II. 26. Magaspart: 0,350 km
02.03.
Szigetújfalu-csepeli 29,922 Duna bp. 0,000 29,922 29,922 Budapest 1646,50 94,97 860 2006. IV. 4. 700 760 820

(867) 1876. II. 26.
02.04.
Kvassay-zsilipi 0,452 Duna bp. 0,000 0,452 0,452 Budapest 1646,50 94,97 860 2006. IV. 4. 620 700 800 Árvízvédelmi fal: 0,070 km

(867) 1876. II. 26.
02.05.
Gödi 4,15 Duna bp. 0,000 3,180 3,180 Nagymaros 1694,60 99,43 714 2006. IV. 4. 520 620 670 Árvízvédelmi fal: 0,035 km

Sz d-Rákos bp. 0,000 0,970 0,970 (763) 1876. II. 25.
02.06.
Dunafüred-érdi 7,758 Duna jp. 0,000 6,158 6,158 Budapest 1646,50 94,97 860 2006. IV. 4. 650 750 820

(867) 1876. II. 26.
02.07.
Szentendrei-szigeti 24,701 Duna jp. 0,000 15,642 15,642 Nagymaros 1694,60 99,43 714 2006. IV. 4. 520 620 670 Magaspart: 1,600 km

Szentendrei- 0,000 9,059 9,059 (763) 1876. II. 25.
Duna bp.

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

Megjegyzés
száma, neve

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

száma, neve
hossza hossza

vízmérce vízállás

szelvénye

tkm

Megjegyzésneve, helye "0"     
pont
mBf.

LNV

fkm

hossza hossza
szelvénye neve, helye "0"     

pont
mBf.

LNV

tkm fkm

vízmérce vízállás
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kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

02.08.
Budakalászi 8,742 Barát p. bp. 0,000 2,600 2,600 Nagymaros 1694,60 99,43 714 2006. IV. 4. 520 620 670 Árvízvédelmi fal: 0,062 km

(763) 1876. II. 25.
Szentendrei-
Duna jp. 0,000 4,250 4,250
Dera p. jp. 0,000 1,892 1,892

02.09.
Ipolydamásd- 13,192 Ipoly bp. 0,000 10,651 10,651 Ipolytölgyes 18,80 105,74 563 1999. VI. 24. 420 470 520
Letkés- Letkés p. bp. 0,000 0,440 0,440 (550) 1976. XII. 9.
ipolytölgyesi Letkés p. jp. 0,000 0,445 0,445

Nyerges p. bp. 0,000 0,556 0,556
Nyerges p. jp. 0,000 0,700 0,700
Ganádi p. bp. 0,000 0,400 0,440

02.10.
Ipolyvece- 29,246 Ipoly bp. 0,000 18,181 18,181 Balassagyarmat 110,70 136,68 446 1976. XII. 4. 300 350 400 Magaspart: 0,273 km
Balassagyarmat- Derék p. bp. 0,000 1,546 1,546 Nógrádszakál 158,70 157,08 371 1976. XII. 3. 330 350 380
szécsényi Derék p. jp. 0,000 2,090 2,090

Lókos p. bp. 0,000 1,850 1,850
Lókos p. jp. 0,000 1,768 1,768
Szentlélek p. jp. 0,000 3,811 3,811

02.11.
Jászfels szentgyörgy- 82,915 Zagyva jp. 0,000 39,084 39,084 Apc 119,20 129,10 365 1999. VII. 13. 250 300 350 Magaspart: 0,545 km
Jobbágyi Zagyva bp. 0,000 36,792 36,792 (458) 1963. III. 13.

Galga jp. 0,000 1,200 1,200 Hatvan-alsó 104,01 113,69 419 1999. VII. 12. 310 350 400
Galga bp. 0,000 1,200 1,200 (510) 1941. II. 13.
Herédi-Bér jp. 0,000 0,600 0,600
Herédi-Bér bp. 0,000 1,200 1,200 Szentl rinckáta 87,83 103,75 344 1999. VII. 12. 220 270 320
Szuha p. jp. 0,000 0,641 0,641 (320) 1963. III. 13.
Szuha p. bp. 0,000 1,710 1,710
Tolvajló p. jp. 0,000 0,488 0,488

02.12.

Mátraverebélyi 2,415 Zagyva p. 0,000 2,415 2,415 tározói 145,95 175,50 730 1999. VII. 11. 300 665 755 2,540 em3 1%-os árvíznél
tározó
02.13.

Maconkai 1,533 Zagyva p. 0,000 1,533 1,533 tározói 152,70 192,60 665 1999. VII. 11. 550 600 650 1,770 em3 1%-os árvíznél
tározó
02.14.

Tarján-pataki 2,068 Tarján p. 0,000 2,068 2,068 tározói 3,30 175,50 716 1999. VII. 12. 810 850 900 2,677 em3 1%-os árvíznél
tározó 6,016

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

Megjegyzés
száma, neve

hossza hossza
vízmérce vízállás

szelvénye neve, helye "0"     
pont
mBf.

LNV

tkm fkm
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kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

 03.01.               
 Baja-margittaszigeti 47,800  Duna bp. 0,000 47,800 47,800  Baja 1478,70 80,99 976  1965. VI. 19. 700 800 900
        (1037)  1956. III. 13.    
 03.02               
 Baja-fokt i 41,000  Duna bp. 0,000 41,000 41,000  Baja 1478,70 80,99 976  1965. VI. 19. 700 800 900   
        (1037)  1956. III. 13.      
 03.03.               
 Uszód-solti 41,077  Duna bp. 41,000 82,077 41,077  Paks 1531,30 85,38 872  1965. VI. 18. 600 700 800
        (1006)  1876. II. 27.      

kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

04.01.
Báta-Siótorok- 51,523 Duna jp. 0,000 28,692 28,692
sióagárdi Sió jp. 0,000 18,153 18,153 Sió torkolati m 2,60 79,32 1227 2006. IV. 07. 1000 1150 1250

alvíz
Szekszárd 18,80 85,09 680 1945. II. 14 500 600 650

(814) 1956. III. 13.
Völgységi p. jp. 0,000 2,448 2,448
Völgységi p. bp. 0,000 2,230 2,230

04.02.
Siótorok-paksi 30,415 Duna jp. 28,692 59,107 30,415 Paks 1531,30 85,38 872 1965. VI. 18. 650 800 900

(1006) 1876. II. 27.
04.03.
Paks-bölcskei 25,627 Duna jp. 59,107 84,734 25,627 Paks 1531,30 85,38 872 1965. VI. 18. 650 800 900

(1006) 1876. II. 27.
04.04.
Ercsi-adonyi 31,402 Duna jp. 0,000 19,603 19,603 Adony 1597,80 91,68 739 1965. VI. 18. 550 650 700

(820) 1941. II. 15.
Váli víz jp. 0,000 4,235 4,235
Váli víz bp. 0,000 2,829 2,829
Szent-László víz bp. 0,000 4,735 4,735

04.05.
Siótorok-kölesdi 34,383 Sió bp. 0,000 17,635 17,635 Szekszárd 18,80 85,09 680 1954. II. 14. 500 600 650

Nádor bp. 0,000 16,748 16,748 (814) 1956. III. 13.
04.06.
Sióagárd-kölesdi 34,913 Sió bp. 17,635 36,175 18,540 Szekszárd 18,80 85,09 680 1954. II. 14. 500 600 650

Nádor jp. 0,000 16,373 16,373 (814) 1956. III. 13.
04.07.
Kölesd-simontornyai 32,331 Sió bp. 36,175 68,506 32,331 Simontornya 74,30 91,76 682 1940. III. 19. 500 550 600

(459) 1964. I. 1.

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

fkm

"0"
pont
mBf.

LNV

tkm

 Üzemi út: 3,892 km

Megjegyzés

ALSÓ-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Megjegyzéshossza

 Közút: 12,575 km

szelvénye

vízállás
neve, helye

száma, neve
hossza

vízmérce

száma, neve
hossza

szelvénye
hossza

vízmérce

tkm

 Közút: 1,349 km

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

Közút: 3,478 km
Magaspart: 2,141 km

vízállás
neve, helye "0"     

pont
mBf.

LNV

fkm

Közút: 19,660 km
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05.01.
Mohácsi 19,865 Duna jp. 0,000 19,865 19,865 Mohács 1446,80 79,2 984 1965. VI. 19. 700 850 950

(1010) 1956. III. 13.
05.02.
Drávaszabolcsi 45,005 Dráva bp. 0,000 31,709 31,709 Drávaszabolcs 77,70 86,76 596 1972. VII. 22. 430 480 520

Fekete-víz bp. 0,000 4,618 4,618
Pécs-víz bp. 0,000 2,153 2,153
Fekete-víz jp. 0,000 6,525 6,525

05.03.
Drávasztárai 42,386 Dráva bp. 31,709 74,095 42,386 Szentborbás 133,10 94,74 634 1972. VI. 20 460 530 560

kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

06.01.
Sárvári 7,193 Rába jp. 0,000 7,193 7,193 Sárvár 89,00 149,86 493 1900.IV.09. 350 400 450
06.02.
Körmendi 9,691 Rába bp. 0,000 4,434 4,434 Körmend 158,70 184,15 505 1965. IV. 23. 300 380 440

Pinka bp. 0,000 5,257 5,257
06.03.
Szentgotthárdi 14,244 Rába bp. 0,000 4,095 4,095 Szentgotthárd 205,90 215,15 470 1910. VI. 15. 270 330 370

Rába jp. 0,000 0,834 0,834
Lapincs bp. 0,000 0,564 0,564
Lapincs jp. 0,000 2,070 2,070
Lapincs árap. É. 0,000 2,006 2,006
Lapincs árap. D. 0,000 1,831 1,831
Lahn patak 0,000 1,373 1,373 Vasszentmihály 0,70 203,00 na na * 250 350
Vörös patak jp. 0,000 0,665 0,665 1. sz. vízmérce
Vörös patak bp. 0,000 0,806 0,806 Lahn patak

06.04.
Murai 43,360 Gerencsér á. bp 0,000 1,255 1,255 Letenye 35,60 137,86 514 1972. VII. 18. 330 380 430

Gerencsér á. jp 0,000 1,244 1,244
Béci patak jp. 0,000 3,100 3,100
Béci patak bp. 0,000 3,114 3,114
Borsfai patak jp. 0,000 1,363 1,363
Borsfai patak bp. 0,000 1,351 1,351
Principális jp. 0,000 5,000 5,000
Mura bp. 0,000 26,933 26,933

06.05.
Zalai 15,083 Zala bp. 0,000 13,112 13,112 Zalaapáti 22,80 105,4 424 1987. VIII. 7. 250 280 330

Szentgyörgyvári bp. 0,000 0,606 0,606 (445) 1963. III. 14.
Szentgyörgyvári jp. 0,000 0,595 0,595
Köszvényes p. bp. 0,000 0,725 0,725

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

Árvízvédelmi fal: 0,694 km

Közút: 1,082 km

*Árapasztó vápa m ködésbe
lépésekor

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz

Magaspart: 0,835 km

A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

Megjegyzés
vízállás

száma, neve
hossza

Árvzvédelmi fal: 1,515 km

Megjegyzés

tkm
száma, neve

hossza
vízmérce

fkm

LNV

DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz A f védvonal

fkm

hossza

A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

vízállás
"0"
pont
mBf.

szelvénye neve, helye

hossza
vízmérce

szelvénye neve, helye "0"     
pont
mBf.

LNV

tkm
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I. II. III.
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km cm kelte fok fok fok

07.01.
Nagyhalász- 36,783 Tisza bp. 1,287 8,600 7,313 Tiszabercel 569,00 91,36 882 2000. IV. 11. 600 700 800
Vencsell -buji Lónyay jp. 9,100 23,000 13,900

0,000 3,872 3,872
3,980 9,078 5,098 2,102 km

11,180 16,580 5,400 0,220 km
16,800 18,000 1,200 Összesen: 2,930 km

07.02.
Veresmart-nagyhalászi 23,377 Tisza bp. 23,000 46,377 23,377 Dombrád 593,08 94,06 890 1888. III. 24. 550 650 750

07.03.
Zsurk-veresmarti 25,678 Tisza bp. 46,727 47,586 0,859 Záhony 627,80 98,14 758 2001. III. 9. 500 600 700

48,075 48,810 0,735 (758) 1941. II. 19. 0,489 km
48,930 57,300 8,370 0,120 km
57,341 62,300 4,959 0,041 km
62,500 65,522 3,022 0,200 km
65,543 73,008 7,465 0,021 km
74,232 74,500 0,268 Összesen: 0,871 km

07.04.
Vásárosnamény-zsurki 18,778 Tisza bp. 76,200 82,000 5,800 Vásárosnamény 684,45 101,98 943 2001. III. 7. 600 750 800

86,600 89,050 2,450
98,600 99,370 0,770

100,500 104,240 3,740
104,500 111,380 6,880

07.05.
Szatmárcseke- 31,300 Tisza bp. 112,000 143,300 31,300 Tiszabecs 744,30 114,34 736 2001. III. 6. 300 400 500
Olcsvaapáti Tivadar 705,70 105,40 1014 2001. III. 6. 500 600 700
07.06.
Magosliget- 26,022 Batár bp. 0,000 9,940 9,940 Tiszabecs 744,30 114,34 736 2001. III. 6. 300 400 500
tiszakóródi Tisza bp. 143,300 159,382 16,082
07.07.
Vásárosnamény- 31,000 Tisza jp. 0,000 31,000 31,000 Vásárosnamény 684,45 101,98 943 2001. III. 7. 600 750 800
lónyai
07.08.
Tarpa- 29,469 Tisza jp. 31,000 31,800 0,800 Tiszabecs 744,30 114,34 736 2001. III. 6. 300 400 500
vásárosnaményi 32,500 44,157 11,657 elrendelésre

45,800 62,812 17,012
Tivadar 705,70 105,40 1014 2001. III. 6. 500 600 700
megszüntetésre

07.09.
Kótaj-vencsell i 18,104 Tisza bp. 0,200 1,287 1,087 Tiszabercel 569,00 91,36 882 2000. IV. 11. 600 700 800

Lónyay bp. 0,000 3,900 3,900 1,283 km
4,225 4,550 0,325 Összesen: 1,483 km
5,280 6,970 1,690
7,000 8,968 1,968
9,000 9,700 0,700
9,800 18,234 8,434

Magaspart: 0,500 km

FELS -TISZA VIDÉKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Magaspart:

Parapetfal: 0,496 km

vízmérce vízállás

Magaspart: 0,108 km

Magaspart:0,350 km

Magaspart: +18,723 km

Árvízvédelmi fal: 0,104 km
Parapetfal: 0,166 km

A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

neve, helye "0"     
pont
mBf.

LNV

fkm

A f védvonalA védelmi szakasz
A folyó, 

a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

Közút: 0,700 km

száma, neve
hossza hossza

szelvénye

tkm

Megjegyzés

hibaszalvény: 1,643 km
44+157=45+800

Magaspart: 0,200 km

Parapetfal: 0,204 km
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kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

07.10.
Lónyay F csatorna 48,969 Lónyay bp. 19,056 21,500 2,444 Kemecse 28,42 90,80 876 1941. II. 17. 700 750 800
balpart 21,600 24,415 2,815 Kótaj 21,23 90,58 899 2000. IV. 11. 650 700 800

25,000 25,350 0,350
26,100 26,500 0,400
26,630 30,112 3,482
31,257 31,925 0,668
33,600 33,850 0,250
35,100 39,000 3,900
39,300 39,650 0,350
39,900 41,900 2,000
42,100 44,526 2,426

IV. F folyás jp. 0,000 3,750 3,750
IV. F folyás bp. 0,000 3,800 3,800
VII. F folyás jp. 0,000 1,223 1,223
VI. F folyás bp. 0,000 4,060 4,060
VI. F folyás jp. 0,000 4,070 4,070
VII. F folyás bp. 0,000 1,863 1,863
VIII. F folyás jp. 0,000 3,300 3,300
IX. F folyás bp. 1,200 2,868 1,668
IX. F folyás jp. 0,000 2,800 2,800
VIII. F folyás bp. 0,000 3,350 3,350

07.11.
Berkesz-kótaji 19,813 Lónyay bp. 18,000 21,380 3,380 Kemecse 28,42 90,80 876 1941. II. 17. 700 750 800

23,230 30,250 7,020
31,855 32,250 0,395
33,240 37,220 3,980 Kótaj 21,23 90,58 899 2000. IV. 11. 650 700 800
37,400 37,900 0,500
38,200 42,738 4,538

07.12.
Mérkvállaj- 21,844 Kraszna bp. 0,000 10,097 10,097 Ágerd major 44,90 110,39 651 1970. VI. 13. 470 550 580
vásárosnaményi 15,400 18,280 3,880

33,700 35,910 2,210 Kocsord 22,62 106,65 702 1980. VII. 28. 450 530 580
37,200 39,480 2,280
56,400 59,777 3,377

07.13.
Ágerd major-olcsvai 40,482 Kraszna jp. 0,000 40,482 40,482 Ágerd major 44,90 110,39 651 1970. VI. 13. 470 550 580

Kocsord 22,62 106,65 702 1980. VII. 28. 450 530 580
07.14.
Csenger-olcsvai 46,650 Szamos bp. 0,000 46,650 46,650 Csenger-Hydra 49,40 113,56 902 1970. V. 14. 500 650 700

Tunyogmatolcs 21,90 106,21 1040 1970. V. 14. 600 750 850
07.15.
Szamosbecs- 46,385 Szamos jp. 0,000 46,385 46,385 Csenger-Hydra 49,40 113,56 902 1970. V. 14. 500 650 700
olcsvaapáti Tunyogmatolcs 21,90 106,21 1040 1970. V. 14. 600 750 850
07.16.
Nagyhódos-kölcsei 40,239 Túr bp. 0,000 27,015 27,015 Garbolc 27,70 116,50 646 1970. V. 14. 300 400 450

Sáréger jp. 0,000 6,800 6,800 Sonkád 11,50 112,59 629 2001. III. 6. 300 400 450
07.17.
Kispalád- 35,425 Palád bp. 0,000 0,980 0,980 Garbolc 27,70 116,50 646 1970. V. 14. 300 400 450
Hármashatár- Palád jp. 0,000 6,423 6,423 Sonkád 11,50 112,59 629 2001. III. 6. 300 400 450
tiszakóródi Túr jp. 0,000 28,022 28,022

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

Megjegyzés
száma, neve

hossza hossza
szelvénye neve, helye

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

LNV

tkm fkm

"0"
pont
mBf.

Magaspart: 8,680 km

Magaspart: 6,715 km

Magaspart: +37,933 km

vízmérce vízállás
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I. II. III.
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km cm kelte fok fok fok

08.01.
Sarud- négyesi 43,829 Laskó bp. 0,000 4,600 4,600 Tiszakeszi 464,20 86,22 811 2000. IV. 13. 500 600 650

Tisza jp. 0,000 12,944 12,944 elrendelésre
Rima bp. 0,000 7,826 7,826 Tiszafüred 430,40 83,16 881 2000. IV. 16. 650
Rima jp. 0,000 7,955 7,955 megszüntetésre
Eger bp. 0,000 1,100 1,100
Eger jp. 0,000 1,045 1,045
Csincse bp. 0,000 4,159 4,159
Csincse jp. 0,000 4,200 4,200

08.02.
Négyes-tiszakeszi 25,332 Tisza jp. 12,944 39,776 25,332 Tiszakeszi 464,20 86,22 811 2000. IV. 13. 500 600 650

elrendelésre
Tiszafüred 430,40 83,16 881 2000. IV. 16. 650
megszüntetésre

08.03.
Tiszakeszi- 32,532 Tisza jp. 39,776 64,227 24,451 Tiszapalkonya 484,70 87,28 804 2000. IV. 12. 500 600 650
sajószögedi Sajó jp. 0,000 6,051 6,051

Sajószöged I. 0,000 1,609 1,609
Sajószöged II. 0,000 0,421 0,421

08.04.
Inérhát-tokaji 46,775 Tisza jp. 0,000 45,381 45,381 Tokaj 543,08 89,34 928 2000. IV. 11. 650 700 800

elrendelésre
Tiszapalkonya 484,70 87,28 804 2000. IV. 12. 500
megszüntetésre

Bodrog jp. 0,000 1,394 1,394
08.05/I.
Zalkod-tiszacsermelyi 31,600 Tisza jp. 0,000 31,600 31,600 Tiszabercel 569,00 91,36 882 2000. IV. 11. 600 700 800

elrendelésre
Tokaj 543,08 89,34 928 2000. IV. 11. 650
megszüntetésre

08.05/II.
Tiszacsermely- 36,342 Tisza jp. 31,600 67,942 36,342 Záhony 627,80 98,14 758 2001. III. 9. 500 600 700
zemplénagárdi (758) 1941. II. 19.
08.06.
Bánréve- 38,488 Sajó bp. 0,000 30,263 30,263 Sajópüspöki 123,50 148,38 400 1974. X. 22. 200 250 300
fels zsolcai Névtelen bp. 0,000 0,947 0,947

Névtelen jp. 0,000 0,950 0,950 Sajószentpéter 76,50 121,82 390 1974. X. 22. 250 300 350
Keleméri jp. 0,000 0,764 0,764 Fels zsolca 49,40 107,22 512 1974. X. 24. 300 350 400
Keleméri bp. 0,000 0,950 0,950
Szörny v. bp. 0,000 0,414 0,414
Szuha jp. 0,000 1,400 1,400
Szuha bp. 0,000 1,500 1,500
Vörös J. jp. 0,000 1,300 1,300

08.07.
Miskolc-sajópüspöki 29,685 Sajó bp. 0,000 26,281 26,281 Sajópüspöki 148,38 400 1974. X. 22. 200 250 300

Szinva jp. 0,000 0,300 0,300
Szinva bp. 0,000 0,450 0,450 Sajószentpéter 76,50 121,82 390 1974. X. 22. 250 300 350
Mercse jp. 0,000 0,977 0,977 Fels zsolca 49,40 107,22 512 1974. X. 24. 300 350 400
Hangony jp. 0,000 0,840 0,840
Hangony bp. 0,000 0,837 0,837

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

Árvízvédelmi fal: 1,424 km

szelvénye neve, helye "0"     
pont
mBf.tkm fkm

hibaszelvény: 1,500 km

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

száma, neve
hossza hossza

vízmérce

Megjegyzés

vízállás

Árvízvédelmi fal: 2,736 km

LNV

Magaspart: 5,230 km

Magaspart: 0,683 km

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

33+602=35+102

Magaspart: 3,900 km

Árvízvédelmi fal: 0,570 km

Magaspart: 0,250 km
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kezd végs

I. II. III.
km km cm kelte fok fok fok

08.08.
Hernádnémeti- 33,752 Hernád jp. 0,000 27,240 27,240 Hidasnémeti 97,00 151,28 434 2006. VI. 5. 200 250 300
hernádszurdoki Vadász jp. 0,000 1,300 1,300

Vadász bp. 0,000 1,580 1,580 Gibárt 65,50 128,78 505 2006. VI. 6. 300 350 400
Garadna jp. 0,000 1,832 1,832 Gesztely 24,40 108,08 474 2006. VI. 7. 250 300 350
Garadna bp. 0,000 1,800 1,800

08.09.
Hidasnémeti-b csi 28,294 Hernád bp. 0,000 26,424 26,424 Hidasnémeti 97,00 151,28 434 2006. VI. 5. 200 250 300

Gibárt 65,50 128,78 505 2006. VI. 6. 300 350 400
Gönci jp. 0,000 0,870 0,870 Gesztely 24,40 108,08 474 2006. VI. 7. 250 300 350
Gönci bp. 0,000 1,000 1,000

08.10.
Inérhát-taktaföldvári 43,349 Sajó bp. 0,000 8,000 8,000 Tiszapalkonya 484,70 87,28 804 2000. IV. 12. 500 600 650

Kesznyéten
árvízkapu 2,40 89,33 656 200. IV. 12. 300 370 450

Takta bp. 8,000 36,643 28,643 Taktaföldvár 24,40 92,22 342 2006. VI. 5. 200 250 300
Takta jp. 0,000 6,706 6,706

08.11.
Viss-fels berecki 39,799 Bodrog bp. 0,000 39,799 39,799 Fels berecki 47,70 92,16 795 1999. III. 13. 550 650 700

Sárospatak 37,10 91,82 740 1999. III. 13. 500 600 650
Tokaj 543,08 89,34 928 2000. IV. 11. 650 700 800

08.12.
Jászjákóhalma-káli 36,214 Tarna bp. 0,000 36,214 36,214 Tarnaméra 24,30 99,28 500 1974. X. 22. 250 300 350

Tarnaörs 11,90 91,40 577 1974. X. 23. 350 400 450
08.13.
Jászdózsa-káli 111,145 Tarna jp. 0,000 35,728 35,728 Tarnaméra 24,30 99,28 500 1974. X. 22. 250 300 350

Ágói jp. 0,000 5,417 5,417
Ágói bp. 0,000 5,392 5,392 Tarnaörs 11,90 91,40 577 1974. X. 23. 350 400 450
Gyöngyös jp. 0,000 6,827 6,827
Szarvágy bp. 0,000 3,010 3,010
Szarvágy jp. 0,000 3,019 3,019
Gyöngyös bp. 0,000 6,826 6,826
Gyangya bp. 0,000 1,705 1,705
Gyangya jp. 0,000 1,619 1,619
Bene bp. 0,000 8,845 8,845
Bene jp. 0,000 8,857 8,857
Tarnóca jp. 0,000 11,931 11,931
Tarnóca bp. 0,000 11,969 11,969

08.14.
Bodrogkeresztúr- 28,153 Bodrog jp.körtöltései
sátoraljaújhelyi   Bodrogkeresztúr 0,000 1,786 1,786 Fels berecki 47,70 92,16 795 1999. III. 13. 550 650 700

  Bodrogkisfalud 0,000 1,897 1,897 Sárospatak 37,10 91,82 740 1999. III. 13. 450 600 650
  Szegi 0,000 1,033 1,033 Tokaj 543,08 89,34 928 2000. IV. 11. 650 700 800
  Olaszliszka 0,000 2,253 2,253
  Vámosújfalu 0,000 2,275 2,275
  Sárazsadány 0,000 0,911 0,911
  Bodrogolaszi 0,000 0,374 0,374
  Sárospatak
         Fazekas-sor 0,000 0,546 0,546
  Sárospatak
         Végardó 0,000 0,725 0,725
  Sárospatak
         Bodroghalász 0,000 2,040 2,040
Bodrog jp. 0,000 10,175 10,175
Ronyva jp. 0,000 2,327 2,327

320,706 Ronyva bp. 0,000 1,811 1,811

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

Megjegyzés
száma, neve

hossza hossza
vízmérce vízállás

szelvénye neve, helye "0"     
pont
mBf.

LNV

tkm fkm

Magaspart: 2,285 km

Magaspart: 2,900 km
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kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

09.01.
Tiszafüred-tiszakeszi 41,000 Tisza bp. 0,000 41,000 41,000 Tokaj 543,08 89,34 928 2000. IV. 11. 650 750 800

elrendelésre
Tiszadorodma 446,20 84,08 883 2000. IV. 14. 600 670 720
megszüntetésre

09.02.
Tiszatarján-rakamazi 76,300 Tisza bp. 41,000 107,820 66,820 Tokaj 543,08 89,34 928 2000. IV. 11. 650 750 800

elrendelésre
Tiszapalkonya 484,70 87,28 804 2000. IV. 12. 470 600 650
megszüntetésre

Keleti-fcs. jp. 0,000 4,755 4,755
Keleti-fcs. bp. 0,000 4,725 4,725

09.03.
Kálló menti 12,797 Berettyó jp. 21,313 22,900 1,587 Berettyóújfalu 43,40 89,38 512 1919. V. 3. 300 400 450

Kálló jp. 0,000 11,210 11,210 (551) 1966. II. 9.
09.04.
Darvas-pocsaji 55,125 Berettyó jp. 22,900 67,400 44,500 Pocsaj 68,20 94,64 542 1974. VII. 25. 400 450 500

elrendelésre (587) 1966. II. 9.
Kálló bp. 0,000 1,925 1,925 Berettyóújfalu 43,40 89,38 512 1919. V. 3. 300 400 450

megszüntetésre (551) 1966. II. 9.
09.05.
Szeghalom-darvasi 35,187 Sebes-Körös jp. 14,013 24,200 10,187 Szeghalom 6,50 82,59 678 1970. VI. 14. 300 400 500

Berettyó bp. 0,000 25,000 25,000
09.06.
Darvas-kismarjai 47,365 Berettyó bp. 25,000 72,365 47,365 Pocsaj 68,20 94,64 542 1974. VII. 25. 400 450 500

elrendelésre (587) 1966. II. 9.
Berettyóújfalu 43,40 89,38 512 1919. V. 3. 300 400 450
megszüntetésre (551) 1966. II. 9.

09.07.
Érmelléki 13,920 Berettyó jp. 67,400 73,220 5,820 Pocsaj 68,20 94,64 542 1974. VII. 25. 400 450 500

(587) 1966. II. 9.
09.08.
Szeghalom- 32,265 Sebes-Körös jp. 24,200 56,465 32,265 Körösszakál 54,40 92,15 518 1989. V. 9. 250 350 400
körösszakáli (520) 1925. XII. 23.
09.09.
Bucsa-nádudvari 33,930 Hortobágy- 43,000 67,119 24,119 Borz 54,10 81,75 438 1999. III. 8. 250 300 350

Berettyó bp.
Kösely bp. 67,119 76,930 9,811

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

hossza
szelvénye

tkm fkm

TISZÁNTÚLI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

Megjegyzés
száma, neve

Magaspart: 0,422 km

Magaspart: 5,191 km

hossza
vízmérce vízállás

neve, helye "0"     
pont
mBf.

LNV
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kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

10.01.
Lakitelek-tószegi 64,500 Tisza jp. 0,000 55,500 55,500 Szolnok 334,60 78,78 1041 2000. IV. 19. 650 750 800

Közös-f csat. jp. 3,800 8,300 4,500
Közös-f csat. bp. 3,800 8,300 4,500

10.02.
Szolnok-Újszász- 80,549 Tisza jp. 55,500 82,800 27,568 Szolnok 334,60 78,78 1041 2000. IV. 19. 650 750 800
szórói Zagyva jp. 0,000 24,700 24,018

Tápió jp. 0,000 6,320 6,320
Zagyva bp. 0,000 25,400 22,643

10.03.
Doba-kanyari 49,300 Tisza jp. 82,800 132,100 49,400 Kisköre-alsó 403,10 81,32 1030 2000. IV. 17. 600 700 800
10.04.
Kiskörei-tározó menti 55,100 Tisza jp. 132,100 155,000 22,900 Kisköre-alsó 403,10 81,32 1030 2000. IV. 17. 700 750 800

Tisza bp. 140,100 172,300 32,200
10.05.
Csongrád-nagyrévi 48,100 Tisza bp. 0,000 48,100 48,100 Szolnok 334,60 78,78 1041 2000. IV. 19. 650 750 800
10.06.
Tiszaföldvár-pityókai 59,795 Tisza bp. 48,100 106,600 59,795 Szolnok 334,60 78,78 1041 2000. IV. 19. 650 750 800

10.07.
Fegyvernek-ledencei 33,500 Tisza bp. 106,600 140,100 33,500 Kisköre-alsó 403,10 81,32 1030 2000. IV. 17. 600 700 800
10.08.
Csongrád-bánrévei 57,354 Hármas-Körös jp. 0,000 57,354 57,354 Szarvas 53,70 77,26 986 2006. IV. 21. 600 700 800

Csongrád 246,20 76,18 1034 2006. IV. 21. 650 750 800
10.09.
Mez túr-himesdi 30,500 Hortobágy- 0,000 30,500 30,500 Mez túr 0,30 78,30 785 1999. III. 9. 600 650 700

Berettyó jp. Árvízkapu
10.10.
Pusztaecseg- zesi 52,380 Hortobágy- 30,500 70,480 39,980 Borz 54,10 81,75 438 1999. III. 8. 250 300 350

Berettyó jp.
Németér jp. 0,000 3,300 3,300
Németér bp. 3,300 12,400 9,100

10.11.
Szászberek- 99,692 Zagyva bp. 25,400 70,900 45,380 Jásztelek 54,80 86,60 650 1999. VII. 13. 350 450 500
jászberényi

Zagyva jp. 24,700 68,400 43,400
Tápió bp. 0,000 10,912 10,912

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

Hibaszelvény: 0,120 km
57+380 = 57+500
Hibaszelvény: 0,300 km
24+700 = 25+000

81+475 = 80,180

Magaspart: 0,561 km

Vegyes szerk.: 1,823 km
Magaspart: 6,213 km

Árvízvédelmi fal: 0,208 km

Magaspart: 6,587 km

Magaspart: 8,225 km
Hibaszelvény: 1,295 km

Magaspart: 1,120 km
Szelv. hiba: 3,171 km
Vegyes szerk.: 5,620 km
Közút: 1,120 km

Vasúti töltés: 1,428 km
Magaspart: 27,470 km
Közút: 0,500 km

Árvízvédelmi fal: 0,442 km

szelvénye neve, helye "0"     
pont
mBf.

LNV

tkm fkm

KÖZÉP-TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

Megjegyzés
száma, neve

hossza hossza
vízmérce vízállás
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kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

11.01.
Gyála-Szeged-algy i 31,512 Tisza jp. 0,000 31,512 31,512 Szeged 173,60 73,70 1009 2006. IV. 21. 650 750 850
11.02.
Algy -dongéri 35,592 Tisza jp. 31,512 59,964 28,452 Mindszent 217,70 74,82 1062 2006. IV. 21. 650 750 850

Donér jp. 0,000 7,500 7,500
11.03.
Dongér-csongrádi 47,426 Tisza jp. 59,964 99,890 39,926 Mindszent 217,70 74,82 1062 2006. IV. 21. 650 750 850

Dongér bp. 0,000 7,500 7,500
11.04.
Marostorok-mártélyi 35,004 Maros jp. 0,000 2,602 2,602 Szeged 173,60 73,70 1009 2006. IV. 21. 650 750 850

Tisza bp. 12,400 44,802 32,402 Mindszent 217,70 74,82 1062 2006. IV. 21. 650 750 850
11.05.
Mindszent-szentesi 31,764 Tisza bp. 44,802 76,566 31,764 Mindszent 217,70 74,82 1062 2006. IV. 21. 650 750 850
11.06.
Torontáli 41,040 Tisza bp. 0,000 12,400 12,400 Szeged 173,60 73,70 1009 2006. IV. 21. 650 750 850

Maros bp. 0,000 28,640 28,640 Makó 24,50 79,50 625 1975. VII. 10. 400 450 500
11.07.
Maros jobb parti 63,818 Maros jp. 2,602 47,400 44,798 Makó 24,50 79,50 625 1975. VII. 10. 400 450 500

Sámson-apátfalvi Szeged 173,60 73,70 1009 2006. IV. 21. 650 750 850
f csatorna jp. 0,000 9,510 9,510
Sámson-apátfalvi
f csatorna bp. 0,000 9,510 9,510

11.08.
Szentes-öcsödi 35,913 Hármas-Körös bp. 0,000 35,913 35,913 Szarvas 53,70 77,26 986 2006. IV. 21. 600 700 800

Csongrád 246,20 76,18 1034 2006. IV. 21. 650 750 800

kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

12.01.
Szarvasi 49,117 Hármas-Körös bp. 35,913 85,030 49,117 Gyoma 79,20 78,66 918 1970. VI. 14. 550 650 750

Szarvas 53,70 77,26 986 2006. IV. 21. 600 700 800
12.02.
Mez berényi 44,326 Kett s-Körös bp. 0,000 35,040 35,040 Békés 23,40 81,12 972 1974. VI. 15. 550 650 750

Fehér-Körös bp. 0,000 9,286 9,286 Gyula 4,70 84,62 786 1974. VI. 15. 350 450 550
12.03.
Zsófiamajori 28,413 Hármas-Körös jp. 57,354 85,767 28,413 Gyoma 79,20 78,66 918 1970. VI. 14. 550 650 750
12.04.
Dobozi 52,022 Kett s-Körös jp. 0,000 36,193 36,193 Békés 23,40 81,12 972 1974. VI. 15. 550 650 750

Fekete-Körös jp. 0,000 15,829 15,829 Ant 20,30 85,42 1000 1981. III. 13. 500 600 700
Remete 4,40 83,08 916 1974. VI. 15. 500 600 700

12.05.
Mályvádi 29,965 Fehér-Körös jp. 0,000 9,475 9,475 Gyula 4,70 84,62 786 1974. VI. 15. 350 450 550

Fekete-Körös bp. 0,000 20,490 20,490 Ant 20,30 85,42 1000 1981. III. 13. 500 600 700
Remete 4,40 83,08 916 1974. VI. 15. 500 600 700

12.06.
Ecsegfalvi 43,000 Hortobágy- 0,000 43,000 43,000 Mez túr 0,50 78,30 785 1999. III. 9. 600 650 700

Berettyó bp. Árvízkapu-fels

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

ALSÓ-TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

Megjegyzés
száma, neve

vízállás

szelvénye neve, helye "0"     
pont
mBf.

LNV

tkm fkm

KÖRÖS-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

Megjegyzés
száma, neve

hossza hossza
vízmérce

Árvízvédelmi fal: 3,262 km

Magaspart: 12,820 km
ebb l közút: 11,390 km

Magaspart: 1,012 km

"0"
pont
mBf.

LNV

tkm fkm

hossza hossza
vízmérce vízállás

szelvénye neve, helye
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kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

12.07.
Körösladányi 35,326 Sebes-Körös jp. 0,000 14,013 14,013 Körösladány 9,50 80,98 815 1970. VI. 14. 400 500 600

Berettyó jp. 0,000 21,313 21,313 Szeghalom 6,50 82,59 678 1970. VI. 14. 300 400 500
12.08.
Fokközi 57,966 Sebes-Körös bp. 0,000 57,966 57,966 Körösladány 9,50 80,98 815 1970. VI. 14. 400 500 600

Körösszakál 54,40 92,15 518 1989. VI. 9. 250 350 400
(520) 1925. XII. 23.

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

Árvíz által veszélyeztetett önkormányzati területek azon területek, amelyek a 15/1997. (IX. 19.) KHVM rendeletben meghatározott folyószakaszok mentén, belterületen, a nagyvízi mederben vagy annak mentén 
helyezkednek el, és ahol az árvízvédelmi kötelezettség a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 16. § (4) bekezdésének a) pontja alapján önkormányzati feladatkörbe tartozik.

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

száma, neve
hossza hossza

vízmérce vízállás

szelvénye

tkm

Megjegyzésneve, helye "0"     
pont
mBf.

LNV

fkm

II. Árvíz által veszélyeztetett önkormányzati területek



A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
101/2007. (XII. 23.) KvVM

rendelete

a felszín alatti vízkészletekbe történõ beavatkozás
és a vízkútfúrás szakmai követelményeirõl

A víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény 45.  § 
(8) be kez dé sé nek a) és d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, valamint 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.  §-ának c) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben
el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ren de let ha tá lya a fel szín alat ti vi zek ki ter me lé sé vel,
vissza táp lá lá sá val, dú sí tá sá val, to váb bá meg fi gye lé sé vel
kap cso la tos ví zi lé te sít mé nyek re (így pl. ku tak ra, fog lalt
for rá sok ra, hé víz mû vek re), valamint ví zi mun kák ra, kü lö -
nö sen azok ter ve zé sé re, ki vi te le zé sé re, üze mel te té sé re és
meg szün te té sé re, to váb bá a ter ve zõt, ki vi te le zõt, az épít te -
tõt és a mû sza ki el len õrt a tár gyi te vé keny ség gel össze füg -
gés ben érin tõ jo gok ra és kö te le zett sé gek re ter jed ki.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) víz föld ta ni napló: a kút ki vi te le zé sé vel össze füg gõ,

kü lö nö sen annak föld ta ni, víz föld ta ni, víz adó ké pes sé gi,
víz mi nõ sé gi és a ki vi te le zés re vo nat ko zó egye di mû sza ki
ada ta it és víz föld ta ni ér té ke lést tar tal ma zó épí té si, föld ta ni 
do ku men tum;

b) meg fi gye lõ kút: a jog sza bály ban, illetve a ha tó sá gi
en ge dély ben meg ha tá ro zott célt szol gá ló olyan ví zi lé te sít -
mény, amely fõ leg víz föld ta ni, víz gaz dál ko dá si, kör nye -
zet vé del mi, valamint köz egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sá -
hoz szük sé ges min ta vé te le zést, mé ré se ket szol gál;

c) vissza táp lá ló kút: dú sí tás vagy vissza táp lá lás
(vissza saj to lás) cél já ból víz nek fel szín alat ti víz be tör té nõ
be jut ta tá sát szol gá ló ví zi lé te sít mény;

d) kút ja ví tá sa: a kút fenn tar tá sá val össze füg gés ben
annak ren del te tés sze rû és biz ton sá gos mû kö dé sét szol gá ló 
olyan be avat ko zás, amely nek kö vet kez té ben a víz jo gi en -
ge dély ben meg ha tá ro zott mû sza ki ada tok nem vál toz nak;

e) hé víz: fel szín alat ti víz tar tók ban ta lál ha tó vagy on -
nan szár ma zó, a kút fe jen – a kút ma xi má lis víz ho za ma ese -
tén –, for rás ese té ben a ki fo lyás nál mért 30 °C fo kos vagy
an nál me le gebb víz;

f) hé víz mû: a hé víz fel szín re ho za ta lát, ke ze lé sét és a
fo gyasz tás (fel hasz ná lás) he lyé re tör té nõ el jut ta tá sát szol -
gá ló ví zi lé te sít mé nyek összes sé ge;

g) hé víz mû üze mel te té si sza bály zat: a hé víz mû biz ton -
sá gos és szak sze rû üze mel te té sé nek sza bá lya it tar tal ma zó
elõ írás;

h) geo ter mi kus ener gia hasz no sí tá sát szol gá ló ví zi lé te -
sít mény: a víz hõ tar tal mát ener ge ti kai cél ra hasz no sí tó víz -
ter me lõ, illetve vissza táp lá ló kút;

i) kút ka tasz ter: a víz föld ta ni napló kö te les ku tak ra vo -
nat ko zó or szá gos nyil ván tar tás.

Tervezés

3.  §

(1) A ter ve zett kút he lyét a ter ve zõ hely szí ni vizs gá lat
alap ján kö te les meg ha tá roz ni.

(2) Mel lé fú rá sos fel újí tás ese tén a kút meg szün te té sé re,
valamint a meg va ló sí tan dó kút lé te sí té sé re is a víz gaz dál ko -
dá si ha tó sá gi jog kör gya kor lá sá ról  szóló 72/1996. (V. 22.)
Korm. ren de let sze rin ti víz jo gi en ge délyt kell kér ni.

(3) Min den olyan eset ben, ami kor a kör nye zet föld ta ni
kora, a kép zõd mény mély ség be li ha tá ra bi zony ta lan vagy
is me ret len, mag min ta vé tel ter ve zé se is szük sé ges.

(4) A ter ve zés nél fi gye lem mel kell len ni arra, hogy a kút 
kü lön bö zõ víz tes te ket, illetve egy más tól je len tõ sen el té rõ
hid ro di na mi kai és víz ké mi ai tu laj don sá gú vi ze ket ne kap -
csol jon össze egy más sal. Ki vé te les eset ben, amennyi ben a
szennye zõ dés ve szé lye nem áll fenn, kör nye zet vé del mi,
ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség mint víz ügyi
ha tó ság (a továb biak ban: víz ügyi ha tó ság) ez alól fel men -
tést ad hat.

(5) Ön tö zõ víz be szer zé sé re irá nyuló ter ve zés so rán fel -
szín alat ti vi zet fel szí ni víz be szer zé si le he tõ ség hi á nyá ban
le het figye lembe ven ni.

A kivitelezéssel (építéssel) és a használatbavétellel
kapcsolatos egyes rendelkezések

4.  §

(1) A ki vi te le zés meg kez dé sé nek idõ pont já ról a ki vi te -
le zõ nek az en ge dé lye zõ ha tó sá got – a mély sé gi vi zek fel -
szín re ho za ta lá ra irá nyuló, bá nyá sza ti tech no ló gi á val vég -
zett mun ká la tok ese té ben az ille té kes bá nya ka pi tány sá got
is – a mun ká la tok meg kez dé se elõtt leg alább 8 nap pal ér te -
sí te ni kell.

(2) Fúrt ku tak ese té ben a fel szín alat ti víz be tör té nõ be -
avat ko zás kor a szennye zés meg elõ zé se cél já ból a harán -
tolt, de nem szûr õzött kép zõd mé nye ket pa lást ce ment ezés -
sel vagy agyag szi ge te lés sel ki kell zár ni.

(3) Fúrt ku tak ese tén amennyi ben a fu rat to vább mé lyí té -
se az ere de ti mély ség 15%-át meg ha lad ja, illetve ha az en -
ge dély ben meg ha tá ro zot tól el té rõ víz kész le tet vesz igény -
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be, a meg va ló sult kút ra a víz jo gi en ge dé lye zé si el já rás hoz
szük sé ges ké re lem rõl és mel lék le te i rõl  szóló 18/1996.
(VI. 13.) KHVM ren de let sze rin ti en ge dé lye zé si terv csa -
to lá sá val víz jo gi fenn ma ra dá si en ge délyt kell kér ni.

5.  §

(1) A he lyi ön kor mány zat jegy zõ jé nek víz jo gi en ge dé -
lyé hez kö tött ku tak ki vé te lé vel min den 30 mé ter nél mé -
lyebb kút ese té ben a víz jo gi en ge dé lyes az 1. mel lék let sze -
rin ti geo fi zi kai, kút szer ke ze ti és hid ro di na mi kai mé ré se ket 
kö te les el vé gez ni.2

(2) A víz ügyi ha tó ság rész ben vagy tel jes mér ték ben el -
te kint het az 1. mel lék let sze rin ti geo fi zi kai mé ré sek tõl, ha
a ter ve zõ iga zol ja, hogy a te rü let rõl ele gen dõ adat, illetve a 
ko ráb ban meg va ló sí tott fú rá sok ból ér té kel he tõ geo fi zi kai
szel vény áll ren del ke zés re és a geo fi zi kai mé ré sek re a kút
mû sza ki ada ta i nak meg ál la pí tá sá hoz nincs szük ség.

(3) A fel hasz ná lás mód já ra fi gye lem mel – kü lö nös te -
kin tet tel az ivó víz mi nõ sé gû víz re vo nat ko zó ren del ke zé -
sek re – el kell vé gez ni a víz mi nõ sé gi vizs gá la tát. A vizs -
gá lan dó pa ra mé te re ket a ha tó ság a lé te sí té si en ge dély ben
ha tá roz za meg.

(4) A ter melt víz gáz tar tal má nak vizs gá la tát a ter melt és
szol gál ta tott vi zek gáz men te sí té sé rõl  szóló 12/1997.
(VIII. 29.) KHVM ren de let gáz min ta vé tel re és annak vizs -
gá la tá ra vo nat ko zó ren del ke zé sei sze rint kell el vé gez ni.

(5) A ha tó ság vagy a mû sza ki ellen õr elõ írására a föld ta -
ni ré teg sor pon to sí tá sá nak ér de ké ben föld ta ni la bo ra tó ri u -
mi anyag vizs gá la to kat is vé gez ni kell.

(6) A ku tak he lyét – a he lyi ön kor mány zat jegy zõ jé nek
en ge dé lyé hez kö tött ku tak ki vé te lé vel – ge o dé zi ai mé ré -
sek kel kell meg ha tá roz ni egy sé ges or szá gos ve tü le ti rend -
szer ben (a továb biak ban: EOV) az X, Y víz szin tes ko or di -
ná ták, to váb bá a Z Bal ti-ten ger szint fe let ti ma gas sá gi ér té -
kek (a továb biak ban: mBf) meg adá sá val. Et tõl a lé te sít -
mény jel le gé nek és ren del te té sé nek figye lembe véte lével a
víz ügyi ha tó ság el té rõ en ren del kez het.

6.  §

Ha a ki vi te le zés so rán szén hid ro gén, szén vagy érc ás -
vá nyi nyers anyag elõ for du lá sát ész le lik, er rõl a ki vi te le zõ -
nek az ille té kes bá nya ha tó sá got ér te sí te nie kell.

7.  §

(1) A lé te sít mé nye ket, be le ért ve a víz ku ta tó fel tá ró fú rá -
so kat a mun ka be fe je zé se kor olyan ál la pot ba kell hoz ni,
hogy azok ki ala kí tá sa ki zár ja azt, hogy a fel szín alat ti víz -
be szennye zõ dés ke rül hes sen, to váb bá a ki fo lyó víz ese tén
sza bad víz fo lyás ke let kez zék.

(2) A ki vi te le zõ nek a meg va ló sí tás tel jes idõ tar ta ma
alatt a mun ka vég zés min den lé nye ges kö rül mé nyét rög zí tõ 
do ku men tá ci ót kell ve zet nie. A do ku men tá ci ó nak ré szét
ké pe zi a kü lön jog sza bály sze rin ti épí té si napló, tar tal maz -
nia kell to váb bá a lé te sí té si en ge dély ben, illetve ki vi te li
terv ben elõ írt vizs gá la tok ról  szóló fel jegy zé se ket, illetve
fúrt ku tak ese tén a fú rá si napi je len tést.

(3) A ku tak ra vo nat ko zó víz jo gi lé te sí té si en ge délyt, az
en ge dé lye zé si ter ve ket, az épí té si nap lót, to váb bá a ki vi te -
le zést szol gá ló be ren de zés al kal mas sá gá ra vo nat ko zó bi -
zony la to kat és a ki vi te le zõ jo go sult sá gá ra vo nat ko zó iga -
zo lást a ki vi te le zõ kö te les a mun ka vég zés hely szí nén tar -
tani.

(4) A ku tak ra, a he lyi ön kor mány zat jegy zõ jé nek en ge -
dé lye zé si ha tás kö ré be tar to zó ku tak ki vé te lé vel kút táb lát
kell el he lyez ni, amely tar tal maz za leg alább az üze mel te tõ
meg ne ve zé sét, a ki vi te le zés évét, és ha van, a kút katasz -
teri szá mát.

Az elkészült létesítményre vonatkozó dokumentálás
és adatszolgáltatás

8.  §

(1) Ku tak nál víz föld ta ni nap lót kell ké szí te ni, amennyi ben
a) a fel tárt víz kész let ré teg-, karszt- és ha sa dék víz,

valamint a ter ve zett víz hasz ná lat (víz ki ter me lés vagy víz -
vissza táp lá lás) meg ha lad ja az 1,5 m3/na pot, vagy ész le lõ
lé te sít mény ese tén,

b) a fel tárt víz kész let ta laj víz és em ber i fo gyasz tás ra
szánt víz hasz ná lat ese tén annak ér té ke el éri a 10 m3/na pot,
vagy az egyéb víz hasz ná lat (víz ki ter me lés vagy víz vissza -
táp lá lás) el éri az 50 m3/na pot, vagy a fel szín alat ti víz test
ál la po ta szem pont já ból rep re zen ta tív és a te rü le ti mo ni tor -
ing ré szét ké pe zõ ész le lõ lé te sít mény ese tén,

c) a fel tárt víz kész let par ti szû ré sû víz és em ber i fo -
gyasz tás ra szánt víz hasz ná lat ese tén annak ér té ke el éri a
10 m3/na pot, vagy az egyéb víz hasz ná lat (víz ki ter me lés
vagy víz vissza táp lá lás) el éri a 100 m3/na pot, vagy a fel szín 
alat ti víz test ál la po ta szem pont já ból rep re zen ta tív és a te -
rü le ti mo ni tor ing ré szét ké pe zõ ész le lõ lé te sít mény ese tén,

d) vagy egyéb, kü lö nö sen je len tõs lé te sít mény ese tén,
amennyi ben a víz ügyi ha tó ság a lé te sí té si en ge dély ben in -
do ko lás sal elõ ír ta.

(2) A víz föld ta ni nap ló tar tal mi kö ve tel mé nye it a
2. mel lék let tar tal maz za. A nap ló hoz min den eset ben a ku -
tat és a kút kör nye ze té nek te rü let hasz ná la tát mu ta tó fény -
ké pet kell mel lé kel ni. A csa tolt hely szín raj zo kon az EOV
ko or di ná ta há lót fel kell tün tet ni.

(3) A víz föld ta ni napló ké szí té sé rõl a ki vi te le zõ kö te les
gon dos kod ni. A napló ké szí tõ je a víz föld ta ni nap lót kö te -
les meg kül de ni hat pél dány ban a Kör nye zet vé del mi és
Víz gaz dál ko dá si Ku ta tó In té zet Kht.-nak (a továb biak ban: 
VITUKI) a kút ka tasz te ri szám meg adá sa cél já ból.

14688 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/183. szám



A VITUKI a kút ka tasz te ri szám mal el lá tott pél dá nyo kat
15 na pon be lül vissza kül di. Az en ge dé lyes a kút ka tasz te ri
szám mal el lá tott pél dá nyo kat a víz jo gi en ge dély irán ti ké -
re lem hez csa tol tan a ha tó ság nak meg kül di. Az en ge dély
ki adá sá val egy ide jû leg a víz ügyi ha tó ság a víz föld ta ni
napló egy-egy pél dá nyát meg kül di a VITUKI, a Ma gyar
Ál la mi Föld ta ni In té zet és a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
igaz ga tó ság ré szé re.

(4) A kút ka tasz ter ve ze té sét és kar ban tar tá sát a VITUKI 
lát ja el.

(5) Amennyi ben a víz ügyi ha tó ság a kút meg szûn te té sé -
rõl dönt, dön té sé rõl a VI TU KI-t és a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi igaz ga tó sá got leg alább éven te ér te sí ti.

(6) Az (1) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó ku tak ese tén 
a ki vi te le zõ a 3. mel lék let sze rin ti adat la pot a mû sza ki át -
adás-át vé tel lel egy idõ ben az épít te tõ nek (en ge dé lyes nek)
át ad ja, va la mint azt má so lat ban a lé te sít mény en ge dé lye -
zé sé re ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság nak és a kör nye zet -
vé del mi és víz ügyi igaz ga tó ság nak is meg kül di.

Az üzemeltetésre vonatkozó egyes szabályok

9.  §

(1) A kút a víz ügyi ha tó ság ál tal ki adott víz jo gi üze mel -
te té si en ge dély és az ál ta la jó vá ha gyott üze mel te té si sza -
bály zat sze rint üze mel tet he tõ, amely a kü lön jog sza bály -
ban elõ ír tak mel lett tar tal maz za kü lö nö sen

a) a víz ho zam sza bá lyo zá sá ra,
b) üze mel te té si nap ló ra,
c) a kút vé del mé re, fenn tar tá sá ra,
d) a rend sze res és idõ sza kos üze mi mé ré sek re, ezek ér -

té ke lé sé re,
e) a mé rõ esz kö zök rend sze res el len õr zé sé re, ka lib rá lá -

sá ra,
f) az üzem vi tel re,
g) a mun ka kör re és a biz ton sá gi kö ve tel mé nyek re,
h) a rend sze res és idõ sza kos mély sé gi kút vizs gá la tok ra

vo nat ko zó ren del ke zé se ket.
(2) Sze zo ná lis üzem ese tén fél éven ként – a víz jo gi üze -

mel te té si en ge dély ben meg ha tá ro zott sze zon kez de te kor
és vé gén, idõ sza kos üzem ese tén az üze mel te tés kez de te -
kor és annak vé gén – mér ni kell a nyu gal mi kút fej nyo mást
a kút nak az üze mel te té si sza bály zat ban elõ írt, de leg alább
egy óra idõ tar ta mú le zá rá sá val.

(3) Egy hó na pot meg ha la dó üzem szü net ese tén a nyu -
gal mi kút fej nyo mást a kút fej gáz ta la ní tá sa után, illetve a
nyu gal mi víz szin tet ha von ta kell mér ni.

(4) A víz ké mi á ra és a gáz tar ta lom ra vo nat ko zó vizs gá -
la tok gya ko ri sá gát és a vizs gá lan dó kom po nen sek kö rét
össz hang ban a vo nat ko zó kü lön jog sza bállyal az üze mel -
te té si sza bály zat ban kell meg ha tá roz ni, ide ért ve a mé ré sek 
mód ját, esz köz igé nyét és a mi nõ ség biz to sí tá sát.

(5) Az ás vány-, gyógy víz mi nõ sí té sû ku tak nál a vizs gá -
la tok nak a mi nõ sí tés meg ala po zá sá hoz meg ha tá ro zott
kom po nen sek re és azok el len õr zé sé nek gya ko ri sá gá ra kell 
ki ter jed ni.

(6) Az idõ sza kos vizs gá la tok ke re té ben el kell vé gez ni
a) a talp mély ség el len õr zé sét,
b) egyéb, a kút szer ke zet re vo nat ko zó ellen õr zõ mé ré -

se ket (így pél dá ul lyuk át mé rõ, szû rõ vizs gá lat), amennyi -
ben azok hi á nyo sak, vagy a rend sze res üze mi mé ré sek
alap ján fel té te lez he tõ a kút szer ke zet vál to zá sa (így pl. be -
tét csö ve zés, kút hi ba, víz kõ le ra kó dás),

c) ka pa ci tás mé rést (így pl. há rom ho zam lép csõ be ál lí -
tá sa, víz ho zam mé rés, üze mi kút fej nyo más, vagy víz szint -
mé rés, nyu gal mi nyo más, illetve víz szint mé rés a fel szí nen
és a meg nyi tott sza kasz fe let t),

d) a ho mo ko lás vizs gá la tát ho zam lép csõn ként a fel szí -
nen, vagy szük ség ese tén mély sé gi mé rés sel, ho mo ko lás
ese tén,

e) áram lás mé rést,
f) fo lya ma tos áram lás mé rést a meg nyi tott sza ka szo kon

és a töm sze len cék nél,
g) fo lya ma tos hõ mér sék let-mé rést,
h) nyo más emel ke dés-mé rést a fel szí nen és a meg nyi -

tott sza kasz fe let t,
i) nyo más gra di ens-mé rést a gá zos ku tak nál,
j) a ki fo lyó víz hõ mér sék le té nek mé ré sét ho zam lép -

csõn ként,
k) mély sé gi fo lya ma tos hõ mér sék let-mé rést,
l) fel szí ni és mély sé gi víz min ta vé telt, valamint elem -

zést,
m) gáz ka pa ci tás mé rést és gáz min ta vé tel elem zést a gá -

zos ku tak nál.

(7) A víz ügyi ha tó ság az idõ sza kos vizs gá la tok kö rét in -
do kolt eset ben szû kít he ti, illetve szé le sebb körû vizs gá la -
tok ról ren del kez het. Az idõ sza kos vizs gá la tok rend jét az
üze mel te té si sza bály zat ban rög zí te ni kell.

(8) Az idõ sza kos vizs gá la tok ered mé nyét és az ér té ke -
lést tar tal ma zó do ku men tá ci ót az en ge dé lye zés re ha tás -
kör rel ren del ke zõ ha tó ság nak egy hó na pon be lül meg kell
kül de ni. Amennyi ben az idõ sza kos vizs gá la tok ér té ke lé se
alap ján az üze mel te tés mód ja és a rend sze res, valamint
idõ sza kos mé ré sek rend je mó do sí tá sa vá lik szük sé ges sé, a
meg fele lõen mó do sí tott üze mel te té si sza bály za tot a víz -
ügyi ha tó ság nak meg kell kül de ni.

A hévíz- és geotermikus energiahasznosítást szolgáló
vízilétesítményekkel kapcsolatos egyes rendelkezések

10.  §

(1) A hé víz mû vek üze mel te té sé hez üze mel te té si sza -
bály zat szük sé ges.

(2) A mû sza ki át adás-át vé tel so rán jegy zõ köny vet kell
fel ven ni, mely nek tar tal maz nia kell kü lö nö sen:

2007/183. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 14689



a) a kút ho za má ra, ki fo lyó víz hõ mér sék le té re, a kút -
kör nyék ál la po tá ra,

b) a kút szer ke ze té re,
c) a di na mi kus és ter mi kus pa ra mé te rek re,
d) a ter melt víz ké mi ai össze té te lé re (víz ké mi ai össze -

té tel, gáz-víz arány és gáz össze té tel),
e) a kút fej-ki kép zés biz ton sá gi kö ve tel mé nye i nek be -

tar tá sá ra
vo nat ko zó ada to kat és az át adás sal járó egyéb ren del ke zé -
se ket, kö ve tel mé nye ket.

(3) A víz szint ész le lés cél ját szol gá ló, valamint a víz -
szint ész le lés re al kal mas és tar tó san üze men kí vül he lye -
zett ku ta kon leg alább ha von ta víz szint, il le tõ leg kút fej -
nyo más mé ré se ket kell vé gez ni, de az üze mel te té si sza -
bály zat en nél gya ko ribb és fo lya ma tos re giszt rá lást is elõ -
ír hat, ha az ér té ke lés meg kí ván ja.

(4) A víz szint- és nyo más mé rés ese tén meg kell je löl ni
azok vo nat ko zá si pont ja it és meg kell adni annak mBf
szint jét.

(5) A hé víz ku tak rend sze res – az üze mel te tõ ál tal vég -
zett – el len õr zé se kö ré ben ha von ta kell vizs gál ni, il le tõ leg
el kell vé gez ni:

a) az üze me lé si na po kat, ide ért ve az üzem mód rög zí té -
sét, kü lön meg je löl ve a vál to zó üzem mód ra jel lem zõ ada -
to kat,

b) a ki ter melt víz mennyi ség meg ha tá ro zá sát,
c) az üze mel te té si idõ re vo nat ko zó jel lem zõ kút fejnyo -

más, illetve üze mi víz szint meg ha tá ro zá sát,
d) a ki fo lyó víz jel lem zõ hõ mér sék le tét, il le tõ leg a hõ -

mér sék let meg ha tá ro zá sát,
e) a kút-ja ví tá si mun kák idõ pont ját, ide ért ve az üze -

mel te tés sel kap cso la tos fel jegy zé se ket, fi gye lem mel az
üze mel te té si sza bály zat ra.

(6) Vissza táp lá ló ku tak ese tén e ren de let ben meg ha tá ro -
zott mé ré se ket fo lya ma tos re giszt rá lás mel lett kell biz to sí -
ta ni. A mé ré sek re vo nat ko zó rész le tes ren del ke zé se ket,
valamint azok gya ko ri sá gát az üze mel te té si sza bály zat ban
kell meg ha tá roz ni.

(7) A ter me lõ-, vissza táp lá ló- és meg fi gye lõ ku ta kon el -
vég zett rend sze res üze mi mé ré se ket éven te ér té kel ni kell,
és azt a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó ság nak,
valamint a víz ügyi ha tó ság nak meg kell kül de ni.

(8) Amennyi ben a ter me lé si és vissza táp lá lá si ada tok -
ban év köz ben nem várt vál to zás kö vet ke zik be, az ér té ke -
lést so ron kí vül el kell vé gez ni. A vál to zás mér té ké re vo -
nat ko zó szak mai meg íté lés kö rül mé nye it, illetve azok
figye lembevételét az üze mel te té si sza bály zat ban kell meg -
ha tá roz ni.

11.  §

(1) A rend sze res vizs gá la tok mel lett az idõ sza kos vizs -
gá la to kat a ja ví tá sok, át ala kí tá sok elõtt és után, de leg -

alább négy éven ként, egyes vizs gá la tok te kin te té ben (így
pél dá ul: gáz vizs gá lat) pe dig kü lön jog sza bály ban rög zí tett 
gya ko ri ság gal kell el vé gez ni.

(2) A ja ví tá si mun kák so rán figye lembe kell ven ni a
rend sze res és idõ sza kos kút vizs gá la tot, ér té ke lé sé nek
ered mé nyét, a kút szer ke zet vál to zá sát.

(3) Amennyi ben a kút fel újí tá sa annak mû sza ki ada ta i -
nak vál to zá sá val jár, a vál to zá so kat új víz föld ta ni nap ló -
ban is rög zí te ni kell.

(4) A vissza táp lá ló ku tak üze mel te té sé rõl, kar ban tar tá -
sá ról és ja ví tá sá ról az üze mel te té si sza bály zat ban kü lön
ren del kez ni kell.

A hévízforrások

12.  §

(1) A hé vi zet adó for rá sok ra a (2)–(3) be kez dé sek ben
fog lalt el té ré sek kel a hé víz ku tak ra vo nat ko zó elõ írásokat
kell – az adott for rás sa já tos sá ga i ra fi gye lem mel – meg -
fele lõen al kal maz ni.

(2) Ahol jog sza bály víz föld ta ni nap lót em lít, azon for rás 
ese té ben a mû sza ki, föld ta ni do ku men tá ci ót kell ér te ni.

(3) A for rás üze mel te té si sza bály za ta a rend sze res és
idõ sza kos vizs gá la tok ra, valamint a fenn tar tá sá ra vo nat ko -
zó elõ írásokat tar tal maz za. Az üze mel te té si sza bály zat ban
meg kell adni a hé víz for rás ból sza ba don túl fo lyó víz
mennyi sé gét ak kor is, ha az hasz no sí tás nél kül el fo lyik.

A kút kivitelezésével, vizsgálatával és dokumentálásával
összefüggõ személyi, képesítési követelményei 

és egyéb feltételei

13.  §

(1) A ren de let ha tá lya alá tar to zó ví zi lé te sít mé nyek mû -
sza ki ter ve zé si fel ada ta it, illetve a mû sza ki el len õri a ki vi -
te le zé si mun ka irá nyí tá sá ért fe le lõs mû sza ki ve ze tõ te vé -
keny sé get a kü lön jog sza bály sze rint jo go sult ság gal ren -
del ke zõk vé gez het nek.

(2) Kút ki vi te le zé sét – be le ért ve annak fel újí tá sát és ja -
ví tá sát is – az vé gez he ti, aki

a) az Or szá gos Kép zé si Jegy zék rõl és az Or szá gos
Kép zé si Jegy zék be tör té nõ fel vé tel és tör lés el já rá si rend -
jé rõl  szóló 1/2006. (II. 17.) OM ren de let 1. mel lék le té ben,
illetve a köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ké pe sí té -
sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl  szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM ren de let mel lék le té ben víz kút fú ró,
mély fú ró, mély fú ró tech ni kus szak kép zé si kör nek meg fe -
le lõ, illetve az zal egyen ér té kû szak ké pe sí tés sel,
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b) mély fú rá si, illetve víz kút fú rá si szak vizs gá val és az
ezzel össze füg gõ biz ton ság tech ni kai, mun ka vé del mi is -
me re te ket bi zo nyí tó vizs gá val ren del ke zik.

(3) Kút ki vi te le zé sét – be le ért ve annak fel újí tá sát és ja -
ví tá sát is – az is vé gez he ti, aki vele mun ka vi szony ban,
egyéb jog vi szony ban, csa lád ta gi mi nõ ség ben álló, a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ
sze mélyt al kal maz, bíz meg.

(4) Egyé ni vál lal ko zás ke re té ben tör té nõ víz kút fú rás hoz 
a kü lön jog sza bály sze rin ti vál lal ko zói iga zol vány irán ti
ké re lem hez a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó ság
szak vé le mé nyét is csa tol ni kell.

(5) Jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve -
zet víz kút fú rá si te vé keny sé get a cég szék he lye sze rint ille -
té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel -
ügye lõ ség en ge dé lyé vel vé gez het.

(6) A (3) be kez dés sze rin ti szak vé le mény, illetve a
(4) be kez dés sze rin ti en ge dély irán ti ké re lem hez csa tol ni
kell a ké pe sí tést iga zo ló ok ira tok má so la ti pél dá nyát és a
bá nya fel ügye let iga zo lá sát a víz ku ta tá si és víz fel tá rá si cél -
ból vég zett fú rá si, kút épí té si, kút tisz tí tá si, kút fel újí tá si,
kút ja ví tá si mun kák ra irány adó bá nya fel ügye le ti mû sza -
ki-biz ton sá gi elõ írásoknak való meg fe le lés rõl.

(7) A 100 m-nél mé lyebb talp mély sé gû kút ki vi te le zé se
geo fi zi kus, geo fi zi kus-mér nök, ge o ló gus, ge o ló gus-mér -
nök vagy hid ro ge o ló gus, hid ro ge o ló gus-mér nök, illetve
az zal egyen ér té kû szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ szak em ber
al kal ma zá sá val vé gez he tõ.

(8) A víz föld ta ni nap lót leg alább öt éves fel szín alat ti
víz kész let-gaz dál ko dá si gya kor lat tal ren del ke zõ ge o ló gus
vagy hid ro ge o ló gus ké szít het.

(9) A víz ku ta tó fú rá sok ban, illetve ku tak ban mély fú -
rás-geo fi zi kai, illetve kút vizs gá la ti mé ré sek geo fi zi kus
irá nyí tá sá val vé gez he tõk.

(10) Mély fú rás-geo fi zi kai, illetve kút vizs gá la ti ki ér té -
ke lést, szak vé le ményt ki zá ró lag geo fi zi kus (mér nök),
 geológus vagy hid ro ge o ló gus (mér nök), illetve az zal
egyen ér té kû szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ szak em ber ké -
szít het. A vizs gá lat jó vá ha gyá sát csak leg alább ötéves
mély fú rás-geo fi zi kai gya kor lat tal ren del ke zõ szak ér tõ vé -
gez he ti el.

Átmeneti és záró rendelkezések

14.  §

(1) E ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del ke -
zé se it a ha tály ba lé pés után in dult el já rá sok ban kell al kal -
maz ni.

(2) A ren de let hatályba lépését meg elõ zõ en ki adott és
még ér vé nyes víz kút fú rá si iga zo lá sok a ha tály ba lé pés tõl
szá mí tott egy évig ér vé nye sek.

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 1 év el tel té -
vel csak az e ren de let nek meg fe le lõ ké pe sí té si, il le tõ leg
tár gyi és sze mé lyi fel té te lek fenn ál lá sa ese tén vé gez he tõ a
ren de let ha tá lya alá tar to zó te vé keny ség.

(4) A víz jo gi en ge dé lye zé si el já rás hoz szük sé ges ké re -
lem rõl és mel lék le te i rõl 18/1996. (VI. 13.) KHVM ren de -
let (a továb biak ban: R) 2.  § (1) be kez dé se ki egé szül az
aláb bi j) pont tal:

(A víz jo gi lé te sí té si en ge dély irán ti ké re lem tar tal maz -
za, il le tõ leg ah hoz mel lé kel ni kell:)

„j) me zõ gaz da sá gi víz hasz ná lat ese tén a ta laj vé del mi
ha tó ság iga zo lá sát arra vo nat ko zó an, hogy a ké rel me zett
víz hasz ná lat me zõ gaz da sá gi te vé keny ség foly ta tá sát szol -
gál ja”.

(5) A R. 6.  § k) pont jai he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

(A víz jo gi üze mel te tés irán ti ké re lem tar tal maz za, il le tõ -
leg ah hoz mel lé kel ni kell:)

„k) fel szín alat ti víz re te le pült ví zi lé te sít mény ese tén
ka) amennyi ben a ví zi lé te sít mény re vo nat ko zó an kü -

lön jog sza bály víz föld ta ni nap ló ké szí té si kö te le zett sé get ír 
elõ, a víz föld ta ni nap lót és a 2. mel lék let I/A. fe je ze te sze -
rin ti mû sza ki do ku men tá ci ót,

kb) a ka) pont ban nem em lí tett ese tek ben a 2. mel lék let
I/B. fe je ze te sze rin ti mû sza ki do ku men tá ci ót.”

(6) Az R. 2. mel lék le te I. fe je ze té nek he lyé be e ren de let
4. mel lék le te lép.

15.  §

E ren de let 14.  §-ának (4)–(6) be kez dé se, valamint
15.  §-a a ha tály ba lé pést 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

1. melléklet
a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez

Geofizikai, kútszerkezeti és hidrodinamikai mérések

A. Mély fú rás-geo fi zi kai mé ré se ket kell, il let ve aján lott
vé gez ni a kö vet ke zõk sze rint:

a) A mé rést min den 30 mé ter nél mé lyebb, fú rás sal tör -
té nõ víz fel tá rás kor a ta laj víz ki zá rá sá ra be épí ten dõ irány -
csõ ra kat sa ru já tól kell vé gez ni.

b) Min den 30 m-t meg ha la dó mély sé gû öb lí té ses fú rás
ese tén a mé rést a kez dõ ra kat alat ti fu rat – ke re sõ fú rás sal,
ke re sõ fú rá si sza ka szok kal fel tárt – tel jes hosszá ban kell
vé gez ni. A csõ ra ka to kat te hát csak elõ ze tesen szel vé nye -
zett fu rat ban sza bad el he lyez ni.

Mé ré si mód sze rek:
ba) ter mé sze tes po ten ci ál szel vé nye zés,
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bb) ter mé sze tes gam ma-szel vé nye zés,

bc) el len ál lás-szel vé nye zés (két kü lön bö zõ be ha to lá sú
szon dá val).

c) Kút fú rá sok ese tén, valamint a fú rá sok ku ta tás nak
mi nõ sí tett sza ka szán ki egé szí tõ mé ré sek:

ca) ne ut ron po ro zi tás- (n-n) szel vé nye zés,

cb) mik ro el len ál lás-szel vé nye zés,

cc) talp hõ mér sék let-mé rés,

cd) lyuk bõ ség-szel vé nye zés.

ce) akusz ti kus és akusz ti kus hul lám kép szel vé nye zés,

cf) hõ mér sék let-szel vé nye zés,

cg) fú ró lyuk el haj lás-szel vé nye zés,

ch) iszap el len ál lás-szel vé nye zés,

ci) ol dal fal-min ta vé tel,

cj) mág ne ses ér zé keny sé gen (szusz cep ti bi li tá son) ala -
pu ló szel vé nye zés.

B. Kút szer ke zet vizs gá lat
a) Kö te le zõ mé ré sek
– csõ pa lást zá rás vizs gá lat (nyo más pró bá val, vagy

geo fi zi kai mód sze rek kel)
– talp és bel sõ át mé rõ ellen õr zés (lyuk át mé rõ mé rés)
– szû rõ(k) he lyé nek el len õr zé se
b) Aján lott vizs gá lat
– szí nes vi deo ka me rás fel vé tel a tel jes kút szer ke zet rõl

(hi deg vi zes ku tak nál)

C. Hid ro di na mi kai mé ré sek
– áram lás és hõ mér sék let szel vé nye zés ma xi má lis ho -

zam nál (100 m alatt talp hõ, 500 m alatt hõ mér sék let szel -
vé nye zés)

– kút ka pa ci tás (80, 60, 40%-os ho zam nál, hé víz ku tak -
nál mély sé gi is)

– vissza töl tõ dés/nyo más emel ke dés (max. ho zam után,
hé víz ku tak nál mély sé gi is)

– nyo más gra di ens (csak hé víz ku tak nál)
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2. melléklet a 101/2007.(XII. 23.) KvVM rendelethez 
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3. melléklet a 101/2007.(XII. 23.) KvVM rendelethez 
 

Adatlap 
a helyi önkormányzat jegyzőjének [a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 

72/1996. (V. 22.) korm. rendelet 24. §] engedélyéhez kötött, 
valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség engedélyéhez kötött, 

de nem vízföldtani napló köteles kutak kivitelezéséről 
 

1. A kút létesítési engedélyének száma:   
 

2. A kút helye: 
 megye 
 IRSZ, település 
 utca, házszám 
 Hrsz. 
X= Y= Z= EOV koordináta 
    

 
9. A kút távolsága: 

utcafronttól:         m lakóépülettől:         m ásott kúttól:         m szikkasztótól:         m 
hrsz-ú telektől:       m hrsz-ú telektől:       m hrsz-ú telektől:       m

 
10. A kútból naponta maximum …... m3 vagy 

idényben ………...…….. –tól …………………. –ig maximum …... m3 vizet veszek ki 
……..…………..…… célú vízigényem kielégítése céljából. 
A kút üzemeltetése során szennyvíz ……………………………… keletkezik. 

 
11. A kútfejet …. m × …. m alapterületű, ….. m mélységű, terepszinttől … m-re kiálló kútakna veszi 

körül, a csőkiállás az akna talpától …… m. 
 
12. A víz kitermelése (centrifugál, búvár, kézi) szivattyúval történik, szabadon folyik ki. 

A víz … m hosszú, …… mm átmérőjű (acél, műanyag) vezetéken jut el a házi, illetve a locsolást 
biztosító vízellátó berendezésig, amely ………………….. ……….. került elhelyezésre. 

 
13. A kút műszaki és hidraulikai adatai: 
talpmélység:            m csőperem szintje a terepszinthez képest:               m 
csövezés: anyaga (PVC, acél) átmérője (mm/mm) rakathossz (m-m) 
szűrőzött szakasz: mélységköze (m-m) átmérője (mm/mm) kialakítása, típusa 
nyitott szakasz mélységköze (m-m) átmérője (mm)  
nyugalmi vízszint 
(csőperemtől):               m 

üzemi vízszint 
(csőperemtől):            m,            liter/perc termelés mellett 

maximális vízhozam:  
liter/perc 

állandó üzemben kitermelhető vízmennyiség:      liter/perc
…… méteren kifolyó vízmennyiség:      liter/perc

 
14. A kutat ………….... számú vízkútfúrási jogosultsággal rendelkező ……………… 

…………………….…………. kútfúró készítette …….. év ……………hónapban. 
 
 
Kelt:   
 
 
 …………………………….…….. ……………….…………….………….. 
 kivitelező tulajdonos 
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4. melléklet a 101/2007.(XII. 23.) KvVM rendelethez 
 

Melléklet a  vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelethez 

 
I. Felszín alatti vizek feltárására, használatára (igénybevételére, illetve külön jogszabály 

szerinti engedélyezhető közvetlen bevezetésre vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció 
esetén 
 
I/A. A KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ENGEDÉLYÉHEZ 
KÖTÖTT KUTAK LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TERV TARTALMA 

1. műszaki leírás 
a) a felszín alatti vízhasználat; a vízigénybevételt, illetve a vízbesajtolást szolgáló 

vízilétesítmény típusa, a vízhasználat minősítése (így például: köz-, magán) a vízhasználat 
célja (így például: ivó-, ipari-, öntözési-, egyéb mezőgazdasági-, fürdővízellátási, illetve 
energetikai-, kárfelszámolási-, bányászati hasznosítás) a vízilétesítmény típusa (így például: 
fúrt-, ásott-, csápos-, sírkút, vagy galéria, vagy forrás), a felszín alatti víz típusa (így például: 
partiszűrésű-, talaj-, réteg-, karszt-, hasadékvíz), továbbá a felszín alatti víz hőmérséklete 
(hideg- vagy termál) helye [így például: közigazgatási egység, helyrajzi szám, EOV 
koordináták, terepszint feletti magasság (m Bf.)]; 

b) a vízhasználat mértékadó kapacitása (mennyiségi, minőségi bontás, maximális vízhozam, 
vízminőség-változás) l/percben és m3/napban, a vízminőség, a vízkészlet és a vízhasználat 
szempontjából; 

c) a vízhasználatra vonatkozó üzemi jellemzők (szakaszos, folyamatos); 
d) a vízilétesítmény részletes műszaki leírása, 
da) kutak esetében (a talpmélység, a béléscsövezés mélysége, átmérője, a szűrőzés 

mélysége, átmérője), 
db) kapacitás (l/perc, m3/nap, m3/év), 
dc) vízhasználat módja (szabad kifolyású vagy szivattyús, ez utóbbi esetben a szivattyú 

típusa, elhelyezése, kapacitása és üzemi jellemzői), 
dd) kapcsolódó műtárgyak és azok paraméterei (így például a kútfejakna), 
de) vízmérési és mintavételi megoldások, 
df) egyéb jellemző műszaki adatok, méretek és metszetek; 
e) a vízbázis védettsége, védőidom, védőterületek, védősáv 
ea) a földtani viszonyok ismertetése (rétegsor tagolódása, kőzettani kifejlődés, szerkezeti 

viszonyok); 
eb) a vízföldtani modell ismertetése: 
1. a rétegek, rétegcsoportok becsült, meghatározott vízföldtani paramétereit (porozitás, 

tárolási tényező, rétegvastagság, transzmisszibilitás, vertikális áteresztőképességi együttható) 
a felszíntől egészen a legmélyebb megcsapolási szint alatti rétegcsoporttal bezáróan, 

2. a rétegek, rétegcsoportok becsült, meghatározott vízföldtani paraméterei a felszíntől a 
legmélyebb megcsapolási szint alatti rétegcsoportig, 

3. a felszíni és a felszín alatti vízkészletek jellemző adatai, a felszín alatti vizek 
utánpótlódási és áramlási viszonyai, a becsült természetes, a vízkivétel üzembe helyezése előtt 
meglévő, továbbá az üzemi állapotnak megfelelően, 

4. a vizsgált teljes területen található, kimutatható hatással rendelkező vízkivételek leírása, 
számításba véve a már legalább elvi engedéllyel rendelkező tervezett vízkivételeket, 
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5. a vizsgált terület felszín alatti vizei minőségi jellemzése az érvényes műszaki 
szabályozások szerint (úgy, hogy a bemutatás részletessége arányban legyen az egyes 
víztesteknek a tervezett vízkivétel utánpótlódásában betöltött szerepével); 

ec) a védőidomok, védőterületek meghatározásának bemutatása (a szivárgáshidraulikai 
számítások ismertetése, beleértve a módszert, az adatokat, a számítás, illetve a becslés során 
tett megfontolásokat és az eredményeket olyan részletességgel, hogy megítélhető legyen a 
kijelölés kellő alapossága és szakszerűsége, az inhomogenitások módosító hatásainak 
figyelembevétele); 

ed) a védőidomok, védőterületek leírása (ezek határoló vonalainak térképi ábrázolása a 
földhivatal nyilvántartás egységeihez igazítva. A belső és külső védőterületek ábrázolása az 
ingatlan-nyilvántartási térkép másolatán, de legalább 1:4000-es méretarányban. Az ezen 
kívüli területek ábrázolása 1:10 000-es, kivételes esetekben 1:25 000-es méretarányú 
térképeken); 

ee) a szennyezőforrások ismertetése a 3. számú melléklet szerinti csoportosításban. (A 
vízkészlet állapotát befolyásoló létesítmények és tevékenységek, a szennyezőforrások 
jelentőségével arányos bemutatása, értékelve a vízkészletek állapotára gyakorolt hatásukat.); 

ef) a biztonságba helyezéshez szükséges intézkedések bemutatása (beleértve azok 
végrehajtásának tervezett módját, ütemezését és várható költségeit): 

1. megfigyelőhálózat kialakítása, bővítése; üzemeltetésének, valamint a területhasználatok 
figyelemmel kísérésének, az adatok gyűjtésének, tárolásának, feldolgozásának és 
értékelésének rendje, 

2. a térszín és a felszíni vízelvezetés rendezése, 
3. a szennyezés veszélyével járó létesítmények, tevékenységek korlátozása, átalakítása, 

megszüntetése, 
4. a tényleges szennyezőforrások felszámolása, 
5. a további (új) létesítmények telepítésére, a különféle tevékenységek folytatására 

vonatkozó korlátozások, tiltások (megkülönböztetve azokat a tevékenységeket, amelyeket 
tilos végezni, vagy bizonyos feltételekkel fokozott ellenőrzés mellett lehet folytatni, illetve 
esetileg lehet engedélyezni); 

eg) javaslat a meglévő vízkivétel kitermelt vízmennyiségének módosítására, a vízkezelési 
technológia megváltoztatására, a vízbázis esetleges kiváltására, aktív vízbázisvédelemre (ha 
ezeket a biztonságba helyezés szükségessé teszi). 

f) szükség szerint a vízelvezetés módja és az elvezetett víz befogadója; 
2. általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10000 méretarányban, amely feltünteti a vízbeszerzés 

helyét és szükség esetén a vízelvezetést a közcélú befogadóig; 
3. részletes helyszínrajz 1:1000-1:4000 méretarányban feltüntetve 
a) a vízbeszerzési létesítmény(ek) közvetlen környezetének eredeti és a tervezett állapotát a 

szükséges vízszintes és magassági adatokkal, 
b) az érintett terület(ek) helyrajzi számát és határoló vonalát, 
c) a vízelvezetés nyomvonalát és befogadóját; 
4. a vízbeszerzési létesítmény és csatlakozó létesítményei (kútfejakna, gépészet, a kútnak 

vízellátó műbe tervezett bekapcsolás esetén a bekötésnek és műtárgyainak) általános terve; 
5. a rendkívüli szennyezés elkerülését szolgáló kárelhárítási létesítmények és intézkedések 

terve; 
6. mélyfúrású kutak esetén a vízbeszerzési (vízföldtani) tervet. 
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I/B.)  A HELYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK  [A VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖR 
GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ 72/1996. (V.22.) KORM. RENDELET 24. §] ENGEDÉLYÉHEZ KÖTÖTT 
KUTAK LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TERV TARTALMA 
 
1. Kút helye: 

 megye 

 IRSZ, település 

 utca, házszám 

 Hrsz. 

X= Y= Z= EOV koordináta 
 

2. Tulajdonos: 

neve:  

állandó lakóhelye:  

személyi ig. száma:  
 
3. Kútadatok: 

talpmélység (m):  

nyugalmi vízszint (terepszinttől) (m):  

fúrt átmérő: 
(m-m)
(m-m)

(mm)
(mm)

iránycső: anyaga (PVC, acél) átmérője (mm/mm) rakathossz (m-m) 

csövezet: anyaga (PVC, acél) átmérője (mm/mm) rakathossz (m-m) 

szűrőzött szakasz: mélységköze (m-m) átmérője (mm/mm) kialakítása, típusa 
 
4. Vízkiemelés: 

módja: kézi gépi: 

kitermelni tervezett hozam (m3/nap)  

szivattyú vagy termelőcső beépítési mélysége (m):  

 

5. Kútfejakna méretei (m):   

 

6. Megjegyzés:   

  



A pénzügyminiszter

33/2007. (XII. 23.) PM

rendelete

ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási

rendjérõl és az adatszolgáltatás igazgatási

szolgáltatási díjáról

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. §-a
(1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján – figyelemmel a törvény 67. §-ában, valamint az adó-
zás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 54/A. §-ában
foglaltakra is – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
b) pontjában megjelölt feladatkörömben eljárva a követke-
zõket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet szabályozza az állami adóhatóság által
nyilvántartott, az ingatlanok értékesítésével kapcsolatos
adatokról teljesített adatszolgáltatás rendjét és az eljárásért
fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a
díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszaté-
rítésével kapcsolatos részletes szabályokat.

(2) Az állami adóhatóság az ingatlan forgalmi értékének
megállapításához szükséges, a visszterhes vagyonátruhá-
zási illeték kiszabása során felvett adatokat tartalmazó
nyilvántartásából – az ingatlantulajdonos személyazonos-
ságának megállapítására alkalmatlan módon – kérelemre,
az 1. számú mellékletben megállapított igazgatási szolgál-
tatási díj ellenében, az e rendeletben meghatározott tarta-
lommal adatszolgáltatást teljesít.

(3) A nyilvántartásból természetes személy, jogi sze-
mély, jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb szerve-
zet (a továbbiakban: kérelmezõ) kérhet adatot.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki az állami adóható-
ság által kezelt ingatlan-adatbázisból kinyerhetõ, közérde-
kû adatnak minõsülõ összesített adatokra.

(5) A jegyzõnek törvényi felhatalmazás alapján, tör-
vényben rögzített feladatainak ellátásához szükséges ada-
tok szolgáltatása mentes a díjfizetési kötelezettség alól.

(6) Az adatot kizárólag a kérelmezõ használhatja fel, a
kérelemben megjelölt célra.

2. §

A kérelem irányulhat:
a) általános tartalmú,
b) részletes tartalmú,
c) specifikus tartalmú,
d) országos éves általános tartalmú,
e) országos éves részletes tartalmú,

f) visszamenõleges
g) szakértõi

adatszolgáltatásra.

3. §

(1) A 2. § a)–b) pontjai szerinti adatszolgáltatás iránti
eljárás a 2. számú melléklet szerinti igénylõlap benyújtásá-
val vagy elektronikus úton, az alábbi feltételek megjelölé-
sével kezdeményezhetõ:

a) kötelezõen megjelölendõ szempontok:
aa) meghatározott idõszak,
ab) adott település,
ac) általános vagy részletes tartalmú adatszolgáltatás a

kérelem tárgya;
b) választható szûkítési lehetõségek:
ba) fõvárosban a kerület,
bb) irányítószám vagy helyrajzi szám intervallum
bc) ingatlan jellege (egylakásos lakóépületben levõ la-

kás, többlakásos lakóépületben levõ lakás, garázs, telek,
termõföld, iroda, szálloda, kereskedelmi üzlet, ipari léte-
sítmény, mezõgazdasági létesítmény, egyéb nem lakás
célú ingatlan).

(2) Amennyiben a kérelmezõ az (1) bekezdés b) pontja
szerinti szûkítési lehetõségek közül egyet sem jelöl meg,
az állami adóhatóság a megjelölt település teljes területére
és valamennyi ingatlanjellegre vonatkozóan teljesíti az
adatszolgáltatást.

(3) Az (1) bekezdés aa) alpontja szerinti idõszak legko-
rábbi kezdõ idõpontja 2008. január 1.

(4) Az igénylõlap az állami adóhatóság honlapján elér-
hetõ, letölthetõ és kitölthetõ.

(5) Az (1) bb) alpontja szerinti szûkítés esetén a helyraj-
zi szám intervallumnak legalább 25 helyrajzi számot kell
magában foglalnia.

4. §

(1) Az általános tartalmú adatszolgáltatás keretében az
állami adóhatóság az érintett ingatlanok vonatkozásában
azon ügyletek következõ adatait adja át, melyeknél az ille-
tékkötelezettség a kérelemben megjelölt idõszakban kelet-
kezett:

a) közterület megnevezése és jellege,
b) külterületen lévõ ingatlan jellege,
c) az illetékkötelezettség keletkezésének éve,
d) az illetékkiszabás alapjául szolgáló, forintban meg-

határozott forgalmi érték,
e) az ingatlan m2-ben meghatározott alapterülete,

amennyiben az rendelkezésre áll:
ea) az adatkéréssel érintett felépítményhez tartozó te-

lek m2-ben meghatározott alapterülete, vagy
eb) az adatkéréssel érintett felépítményhez tartozó kö-

zös tulajdoni illetõség.
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(2) Nem adható ki az ingatlan adata, ha az adott jellegû
ingatlanból az adott megnevezésû és jellegû közterületen –
(1) bekezdés a) pont – csak egy darab felel meg a kérelme-
zõ által megjelölt szûkítési feltételeknek. Ez a korlátozás a
2. §-ban meghatározott valamennyi adatszolgáltatásra vo-
natkozik.

5. §

A részletes adatszolgáltatás az állami adóhatóság által a
visszterhes vagyonszerzési ügyekben tartott helyszíni
szemlén felvett adatok alapján történik. Ezen adatszolgál-
tatás során az állami adóhatóság a 4. §-ban meghatározott
adatokon túlmenõen – a házszám és helyrajzi szám kivéte-
lével – az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl,
valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és
könyvelésérõl szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet
(a továbbiakban: illetékkezelési rendelet) 1. számú mel-
léklete szerint nyilvántartott adatokat (a továbbiakban
együtt: helyszíni szemlén felvett adatok) is átadja.

6. §

(1) A specifikus adatszolgáltatás keretében az állami
adóhatóság az illetékkezelési rendelet 1. számú mellékle-
tében foglalt adatokból a kérelmezõ által megjelölt szem-
pontok szerint, meghatározott idõszakra és földrajzi terü-
letre vonatkozó adatokat – a házszám és helyrajzi szám ki-
vételével – adja át. A meghatározott földrajzi terület nem
lehet szûkebb a 3. § ab), ba) és bb) alpontja szerint megha-
tározottaknál.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatással érintett
idõszak legkorábbi kezdõ idõpontja 2008. január 1.

7. §

Az országos éves általános tartalmú adatszolgáltatás so-
rán az állami adóhatóság az ország egész területére vonat-
kozóan, 12 hónapos idõtartamra, valamennyi ügylet 4. §
szerinti adatait adja át.

8. §

Az országos éves részletes tartalmú adatszolgáltatás so-
rán az állami adóhatóság az az ország egész területére vo-
natkozóan, 12 hónapos idõtartamra, valamennyi ügylet
4. § szerinti adatain túlmenõen a helyszíni szemlén felvett
adatokat is átadja.

9. §

A visszamenõleges adatszolgáltatás során az állami
adóhatóság az e rendelet hatálybalépését megelõzõ 5 éven

belül nyilvántartásba vett adatokból a kérelmezõ által a
6. § szerint meghatározott idõszakra és földrajzi területre
vonatkozóan adja át a 4. §-ban megjelölt adatokat.

10. §

(1) A szakértõi adatszolgáltatás keretében az állami
adóhatóság a bíróság vagy más hatóság által kirendelt
szakértõ számára a kirendeléssel érintett ingatlan forgalmi
értékének megállapításához szükséges, az illetékekrõl
szóló 1990. évi XCIII. törvény 70. §-a (3) bekezdésének
a) pontja szerint megállapított legfeljebb 10 összehasonlí-
tó értékadatot ad át a szakértõ által megjelölt idõszak vo-
natkozásában, melynek kezdõ idõpontja nem lehet korábbi
2003. január 1. napjánál.

(2) A kérelemben fel kell tüntetni az ingatlan pontos cí-
mét és helyrajzi számát, valamint a rendelkezésre álló
egyéb jellemzõit, illetõleg csatolni kell a kirendelésrõl
szóló bírósági határozat vagy hatósági döntés másolatát.

11. §

A kérelmezõ legkésõbb a kérelem benyújtásáig köteles
megfizetni:

a) a 4–6. §-ok és a 9. § szerinti adatszolgáltatás iránti
kérelem esetén az 1. számú mellékletben feltüntetett igaz-
gatási szolgáltatási díjból az alapdíj összegét,

b) a 7–8. §-ok és a 10. § szerinti adatszolgáltatás iránti
kérelem esetén pedig az igazgatási szolgáltatási díj teljes
összegét.

12. §

(1) Ha a kérelmezõ a kérelmet hiányosan nyújtotta be,
akkor az állami adóhatóság a kérelem beérkezésétõl szá-
mított 8 napon belül hiánypótlásra hívja fel.

(2) Ha a hiánypótlásban megjelölt idõtartam eredmény-
telenül telik el, illetõleg a kérelmezõ a 11. §-ban foglaltak-
nak nem tesz eleget, az állami adóhatóság az eljárást meg-
szünteti.

13. §

(1) Az állami adóhatóság a 4–5. §-ok szerinti eljárások-
ban a kérelem beérkezését, illetõleg hiánypótlás esetén a
felhívás teljesítését követõ 8 napon, illetve a 6. § és a 9. §
szerinti adatszolgáltatás során 20 napon belül írásban tájé-
koztatja a kérelmezõt a 11. § szerint megfizetett alapdíj és
az eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj különbö-
zetérõl (a továbbiakban: díjkülönbözet), valamint az ügy-
számról. Magánszemély kérelmezõ esetében az állami
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adóhatóság a tájékoztatáshoz mellékeli a díjkülönbözet
összegérõl szóló készpénzátutalási megbízást.

(2) A kérelmezõ az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás
kézhezvételétõl számított 5 napon belül teljesíti a díjfize-
tési kötelezettségét.

(3) Amennyiben a kérelmezõ díjfizetési kötelezettségét
határidõben és teljes összegben nem teljesíti, az állami
adóhatóság a kérelem teljesítését megtagadja.

14. §

(1) Az állami adóhatóság a 4–6. §-ok és a 9. § szerinti
adatszolgáltatást a díjkülönbözet megfizetésétõl számított
8 napon belül teljesíti.

(2) A 7–8. §-ok szerinti adatszolgáltatás negyedévente
történik, az elsõ negyedév a kérelem beérkezésének napját
magában foglaló naptári negyedév. Az állami adóhatóság
az adatokat a negyedévet követõ hónap 20. napjáig adja át.

(3) Az állami adóhatóság a 10. § szerinti adatszolgálta-
tást a kérelem beérkezésétõl, illetõleg a hiánypótlás teljesí-
tésétõl számított 8 napon belül teljesíti.

15. §

Az igazgatási szolgáltatási díjat az állami adóhatóság
illetékes regionális igazgatósága gazdálkodási számlájára
kell megfizetni banki átutalással vagy az állami adóható-
ság ügyfélszolgálatain beszerezhetõ készpénzátutalási
megbízással. Az átutalási megbízás közlemény rovatába
vagy a készpénzfizetési megbízáson a kérelmezõ adószá-
mát, illetve adóazonosító jelét kötelezõ feltüntetni. Az
igazgatóságok és gazdálkodási számláinak részletes felso-
rolását jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

16. §

(1) Ha az állami adóhatóság az eljárást a 12. § (2) szerint
megszüntette, a kérelmezõ a kérelmét visszavonja, vagy az

állami adóhatóság a kérelem teljesítését a 13. § (3) bekez-
dés szerinti okból tagadta meg, a kérelem benyújtásakor
megfizetett igazgatási szolgáltatási díj vagy alapdíj nem
téríthetõ vissza.

(2) A 7–8. §-ok szerinti eljárás esetén akkor téríthetõ
vissza a kérelmezõ által megfizetett igazgatási szolgáltatá-
si díj, ha a kérelmet az adatszolgáltatással érintett elsõ ne-
gyedév végéig vonja vissza.

17. §

(1) Ha az adatszolgáltatás kevesebb, mint 100 ingatlant
érint, annak teljesítése a kérelemben megjelöltek szerint
elektronikus adathordozón vagy papír alapon történik.
100-nál több ingatlant érintõ adatszolgáltatás elektronikus
adathordozón történik. Az elektronikus úton kérelmezett
adatszolgáltatás teljesítése minden esetben elektronikus
úton történik.

(2) Az elektronikus adathordozón, illetve elektronikus
úton történõ adatszolgáltatás delimitált szöveg formátum-
ban történik.

18. §

A díj az adatszolgáltatást teljesítõ állami adóhatóság be-
vétele. A díjak nyilvántartására és elszámolására a költség-
vetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyv-
vezetési kötelezettségérõl szóló jogszabály elõírásait kell
alkalmazni.

19. §

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. Rendelke-
zéseit a hatálybalépését követõen kezdeményezett ügyek-
ben kell alkalmazni.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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1. számú melléklet a 33/2007. (XII. 23.) PM rendelethez

Igazgatási szolgáltatási díjak

Tételszám Az adat megnevezése
Díjtétel

(Ft)

1. Általános adatszolgáltatás Településenként, fõvárosban kerületenként
7500 Ft alapdíj + ingatlanonként 25 Ft

2. Részletes adatszolgáltatás Településenként, fõvárosban kerületenként
7500 Ft alapdíj + ingatlanonként 110 Ft
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Tételszám Az adat megnevezése
Díjtétel

(Ft)

3. Specifikus és visszamenõleges adat-szolgáltatás 500 000 Ft alapdíj + ingatlanonként 110 Ft

4. Országos éves általános adatszolgáltatás 10 000 000 Ft

5. Országos éves részletes adatszolgáltatás 15 000 000 Ft

6. Szakértõi adatszolgáltatás 8000 Ft

2. számú melléklet a 33/2007. (XII. 23.) PM rendelethez

Igényl lap
az állami adóhatóság összehasonlító értékadatbázisából történ  adatszolgáltatáshoz 

I. Azonosítás 
 Adóazonosító jel     Adószám    

Név/Megnevezés         
Természetes személy születésének ideje és helye     
Székhely/Központi ügyintézés helye/ Levelezési cím : 

irsz.     város/község,
közterület,   közterület jellege, 

hsz., ép., lh., em., ajtó

II. Adatkérés hatóköre 
1. Kötelez en kitöltend  szempontok 
Település neve              
Adatszolgáltatás által érintett id szak:           év           hó       naptól             év           hó       napig 
Adatszolgáltatás típusa 

o Általános tartalmú 
o Részletes tartalmú 

2. Sz kítés paraméterei 
F városban kerület száma:

Irányítószám:              vagy                      Helyrajzi szám:_______________-tól ________________-ig 

Ingatlanjelleg
o Lakás egy lakásos épületben (családi ház, sorház, stb.) 
o Lakás többlakásos épületben 
o Garázs 
o Telek
o Term föld
o Iroda
o Szálloda
o Kereskedelmi üzlet 
o Ipari létesítmény 
o Mez gazdasági létesítmény 
o Egyéb nem lakás célú ingatlan 

_________________ 
A legkorábbi id pont 2008. január 1. 
A helyrajzi szám intervallumnak legalább 25 helyrajzi számot kell magában foglalnia. 
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3. számú melléklet a 33/2007. (XII. 23.) PM rendelethez

APEH igazgatóság számlaszám

Regionális igazgatóságok

APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 10032000-00289995-00000000

APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága 10027006-00289988-00000000

APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatósága 10044001-00290005-00000000

APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága 10028007-00289964-00000000

APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága 10033001-00289957-00000000

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága 10029008-00289940-00000000

APEH Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága 10024003-00289971-00000000

III. Adatszolgáltatás módja 
o papíron
o elektronikus adathordozón 
o elektronikus úton 

IV. Nyilatkozat 
Felel sségem tudatában kijelentem, hogy az adatokat ____________________________________
_____________ célra, kizárólag saját használatra igénylem, azokat sem átdolgozott, sem változatlan 
formában nem hozom harmadik fél tudomására. 

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott, és meghatalmazását csatolta     

város/község   év hó nap

P. H. 

          aláírás 



 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1102/2007. (XII. 23.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Külsõ Határok Alap
Nemzeti Programjáról

A Kül sõ Ha tá rok Alap tá mo ga tás fel hasz ná lá sát cél zó
hosszú távú, több éves prog ram ban fog lalt cél ki tû zé sek
vég re haj tá sa ér de ké ben a Kor mány a kö vet ke zõ ha tá ro za -
tot hoz za:

A Kor mány

1. jó vá hagy ja Ma gyar Köz tár sa ság Kül sõ Ha tá rok
Alap Nem ze ti Prog ram ját (je len ha tá ro zat 1. szá mú mel -
lék le te) és fel ha tal maz za az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz tert, hogy a több éves prog ram Euró pai Unió Bi zott sá -
ga ál tal tör té nõ jó vá ha gyá sát köve tõen, az ab ban fog lalt
cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sa ér de ké ben a szük sé ges in téz -
ke dés éket meg te gye;

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: az EU Bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott

 üte me zés nek meg fele lõen, leg ké sõbb
  2014. de cem ber 31.

2. fel hív ja az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert,
hogy a prog ram vég re haj tá sá ról az éves prog ra mok vég re -
haj tá sát köve tõen, je len tés for má já ban, szá mol jon be a
Kor mány nak.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
Ha tár idõ: az éves prog ra mok pénz ügyi le zá rá sát

 köve tõen, elõ ször 2009. áp ri lis 30.,
 majd éven te áp ri lis 30.

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

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

1. számú melléklet
a 1102/2007. (XII. 23.) Korm. határozathoz

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
KÜLSÕ HATÁROK ALAP NEMZETI

PROGRAMJA

A célkitûzések megvalósítására tervezett
programtervek1

I. A közös integrált határigazgatási rendszer
továbbfejlesztése, különös tekintettel a személyek

ellenõrzésére és a határok õrizetére a külsõ határoknál2

Az in teg rált ha tár ren dé szet va la mennyi – bel sõ-, kül sõ
és nem zet kö zi – szint jé nek meg erõ sí té sé hez el en ged he tet -
len a szer ve ze ti ke re tek meg te rem té se, to vább fej lesz té se,
amely a szük sé ges in teg rá ci ós és ad mi niszt rá ci ós lé pé sek
vég re haj tá sá val, valamint a ha té kony mû köd te tés hez
szük sé ges erõ for rá sok és esz kö zök biz to sí tá sá val ér he tõ
el. Ez ál tal a ha tár ren dé sze ti szer vek ha té ko nyab ban meg
tud ják aka dá lyoz ni az il le gá lis mig rán sok és a koc ká za tot
je len tõ sze mé lyek és tár gyak be ju tá sát a Ma gyar Köz tár sa -
ság kül sõ ha tá ra in.

Az in teg rált Rend õr sé gen be lül a schen ge ni el vá rá sok
tel je sí té sé vel, mi nõ sé gi ala pon jut ér vény re a ha tár igaz ga -
tás hoz kö tõ dõ in téz mé nyi és te vé keny sé gi rend szer fenn -
tar tá sa, kor sze rû sí té se, ha té kony sá gá nak nö ve lé se. Az
ered mé nyes ség meg tar tá sá val és a pre ven tív in téz ke dé sek
és fel fe dé si ké pes ség fenn tar tá sá val fo lya ma to san biz to sí -
ta ni kell, hogy az Euró pai Unió ma gyar or szá gi kül sõ ha tá -
rai kel lõ vissza tar tó erõt je lent se nek a jog sér tõ sze mé lyek
és cso por tok szá má ra.

To váb bi fej lesz ten dõ te rü let a kül sõ ha tá rok vé del mé -
ben a nem ze ti ha tó sá gok te vé keny sé gét össze han go ló, más 
tag ál la mok ko or di ná ci ós köz pont ja i val együtt mû kö dõ
szer ve zet ered mé nyes mû köd te té se. Mind a schen ge ni sza -
bá lyok nak meg fe le lõ ha tár õri ze ti te vé keny ség, mind pe dig 
más uni ós bel- és igaz ság ügyi együtt mû kö dé si fel adat ma -
gas szín vo na lú tel je sí té se ér de ké ben a két és több ol da lú
meg ál la po dá so kon ala pu ló, az uni ós és más nem zet kö zi
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1 Az Alap ál ta lá nos és konk rét cél ki tû zé sei alatt dön tött be tûk kel ke rült
fel tün te tés re a ma gyar cél ki tû zé sek. 

2 Össz hang ban a „A BIZOTTSÁG HATÁROZATA [27/VIII/2007] az
574/2007/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ha tá ro zat nak a 2007-tõl 2013-ig
ter je dõ idõ szak ra vo nat ko zó stra té gi ai irány mu ta tá sok el fo ga dá sa te kin te té -
ben tör té nõ vég re haj tá sá ról” címû do ku men tum ban meg fo gal ma zott
1. sz. pri o ri tás sal: „A kö zös in teg rált ha tár igaz ga tá si rend szer to váb bi fo ko -
za tos lét re ho zá sá nak tá mo ga tá sa, kü lö nös te kin tet tel a sze mé lyek el len õr zé -
sé re és a ha tá rok õri ze té re a kül sõ ha tá rok nál.”



szer ve ze tek kel való együtt mû kö dés to váb bi ki ter jesz té se
szük sé ges a rend vé de lem te rü le tén, a nem zet kö zi együtt -
mû kö dé si fó ru mok, csa tor nák igény be vé te lé vel. Mind ez
elõ se gít he tõ az együtt mû kö dés szer ve ze ti fel té te le i nek
meg te rem té sé vel és a sze mé lyi ál lo mány meg fe le lõ fel ké -
szí té sé vel, valamint az együtt mû kö dés rész le te it le író el já -
rás ren dek ki dol go zá sá val, napi ru ti nok kal és tech ni kák kal. 
Az együtt mû kö dés szín te re a nem zet kö zi és az euró pai
uni ós ren dé sze ti fel adat el lát ás ban érin tett in téz mé nyek,
illetve más EU-tag ál la mok érin tett szer vei.

A szom szé dos or szá go kat érin tõ en, a kö zös in teg rált ha -
tár igaz ga tá si rend szer to váb bi fo ko za tos lét re ho zá sá nak
tá mo ga tá sa cél já ból, az ál lam ha tár ral össze füg gés ben be -
kö vet ke zõ ese mé nyek gyors, ha té kony ren de zé sé nek elõ -
se gí té se ér de ké ben újabb kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti
he lyek és Fó kusz pon ti Iro dák ke rül nek ki ala kí tás ra és üze -
mel te tés re.

1. A kül sõ ha tá ro kon meg va ló su ló ellen õr zés ha té -
kony sá gá nak nö ve lé se:3

a) kül sõ ha tá rok el len õr zé sé re vo nat ko zó elõ írások,
aján lá sok és leg jobb gya kor lat al kal ma zá sa4

Az in téz ke dés ke re té ben el éren dõ cél a leg jobb gya kor -
lat ra és koc ká zat elem zés re ala poz va új tech no ló gi ai meg -
ol dá sok, be ru há zá sok fi nan szí ro zá sá val a ha tár el len õr zés
biz ton sá gi szint jé nek, ha té kony sá gá nak nö ve lé se (pl. új át -
ke lõ he lyek, át ke lõ hely át ala kí tá sok és hoz zá kap cso ló dó
inf ra struk tu rá lis fej lesz té sek, jár õr ha jó ki kö tõk, utas -
áteresztõ-képesség nö ve lést biz to sí tó be ru há zá sok, jár mû -
ben meg bújt sze mé lyek ku ta tá sát se gí tõ rend sze rek fej lesz -
té se).

Al kal ma zott in di ká to rok: utas át eresz tõ ké pes ség, vá ra -
ko zá si idõ, ala pos el len õr zé sek szá ma, uta sok pa na sza i nak 
szá ma, til tott ha tár át lé pé sek szá ma az át ke lõ kön és a zöld -
ha tá ron, egyéb jog el le nes cse lek mé nyek fel fe dé sé nek
 száma.

b) a ha tár õri zet ha té kony sá gá nak ja ví tá sá hoz szük sé -
ges esz kö zök fej lesz té se, in téz ke dé sek ki dol go zá sa és al -
kal ma zá sa5;

Az esz köz be szer zés so rán cél a kül sõ ha tá rok õri ze té ben 
al kal ma zott, ered mé nyes ha tár ren dé sze ti te vé keny sé get
tá mo ga tó, az azt el lá tó szer vek re a gá ló és fel de rí tõ ké pes -
sé gét, mo bi li tá sát nö ve lõ, illetve kor sze rû sí tõ tech ni kai
esz kö zök be szer zé se. A meg lé võ esz kö zök, rend sze rek ki -
egé szí té se, kor sze rû sí té se, illetve har mo ni zál tabb fel hasz -
ná lást biz to sí tó rend sze rek be való szer ve zé se. A je len le gi
sta bil és jár mû re sze relt hõ ka me rák há ló zat ba fog la lá sa,
illetve újabb hõ ka me rás esz kö zök, éj jel lá tó ké szü lé kek be -
szer zé se, egy sé ges fel de rí tõ rend szer ki ala kí tá sa lé pés ér -
zé ke lõk kel, ra da rok kal és egyéb szen zo rok kal a kó dex elõ -
írásainak és gya kor la ti ta pasz ta la tok figye lembe véte lével.

3 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 3. cikk
1. bek. a) pont ja.

4 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
1. bek. a) pont ja.

5 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
1. bek. b) pont ja.

In ter ak tív tér ké pek biz to sí tá sa, fris sí té se, a ha tár el len õr -
zé si kó dex ben fog lal tak ma gas szin tû vég re haj tá sa érde -
kében

A vég re haj tó ál lo mány meg fe le lõ mun ka kö rül mé nye i -
nek biz to sí tá sa.

Al kal ma zott in di ká to rok: a kül sõ ha tá ro kon, a ha tár õri -
zet rend sze ré ben vég re haj tott re giszt rált el len õr zé sek szá -
ma, az il le gá lis mig rá ci ó val össze füg gõ cse lek ményt el kö -
ve tõk szá má nak vál to zá sa, a ha tár ren dé sze ti fel ada tok ba
be vont ál lo mány élet-, szol gá la ti- és mun ka kö rül mé nye i -
nek ja vu lá sát bi zo nyí tó ada tok, a ha tár sza ka szok hossza és 
az esz kö zök da rab szá má nak ará nya, jár õr sû rû ség.

c) a kül sõ ha tá ro kon, valamint azok kö ze lé ben ha té -
kony, mód sze res in for má ció gyûj tést tá mo ga tó in téz ke dé -
sek, fej lesz té sek6;

A kül sõ ha tá rok kör ze té ben te le pü lõ rend õr -
kapitányságok és ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek a mo bil
kom mu ni ká ci ós rend szer hez való csat la ko zás fel té te le i nek
ja ví tá sa.

Kül sõ ha tá ro kon, illetve azok kö ze lé ben a köz uta kon
for ga lom-fel ügye le ti és ellen õr zõ, sta tisz ti kai ada tot szol -
gál ta tó rend szer to vább fej lesz té se.

A ha tár õri ze ti te vé keny ség hez kap cso ló dó tit kos in for -
má ció gyûj tés tech ni kai esz köz rend sze ré nek fej lesz té se
(a ha tár sér tõk kom mu ni ká ci ó já nak el len õr zé sé nek tech ni -
kai hát te ré nek fej lesz té se, mo bil kom mu ni ká ci ós esz kö zök
for gal ma zá sa el len õriz he tõ vé té te le).

Al kal ma zott in di ká to rok: mo bil kom mu ni ká ci ós esz kö -
zök fej lesz té sét bi zo nyí tó ada tok, a kül sõ ha tár kör ze té ben
köz uta kon és te re pen vég re haj tott el len õr zé sek ha té kony -
sá gá nak vál to zá sa, a ha tár ren dé szet ben (bor der ma na ge -
ment) együtt mû kö dõ ha tó sá gok kö zöt ti mo bil kom mu ni ká -
ció ha té kony sá gá nak vál to zá sa, in for má ció gyûj tést biz to -
sí tó adat for ga lom ala ku lá sa, be szer zett esz kö zök szá ma,
ha té kony ság ra gya ko rolt ha tás (el fo gá sok, meg in dí tott
bün te tõ el já rá sok szá má nak vál to zá sa).

d) kül sõ ha tá ron (szá raz föl di, légi, vízi) át ke lõ sze mé -
lyek meg fe le lõ nyil ván tar tá sa7;

Az in téz ke dés ke re té ben el éren dõ cél a ha tár ren dé sze ti
ve ze tés-irá nyí tást tá mo ga tó in for ma ti kai al kal ma zá sok
(HERR, HIDRA, HTTR és az OZIRIS) meg fe le lõ mo dul ja i -
nak to vább fej lesz té se, egy sé ge sí té se, ame lyek biz to sít ják a
kül sõ ha tá ro kon (szá raz föl di, légi, vízi) át lé põ sze mély- és
jár mû for ga lom mal kap cso la tos ada tok nyil ván tar tá sát.

Al kal ma zott in di ká to rok: ha tár át ke lõ he lyek sze mély- és
jár mû for gal má nak ala ku lá sa, az EU ille té kes szer ve ze tei
ál tal kez de mé nye zett meg ke re sé sek, a ha tár át lé põk nyil -
ván tar tá sán ala pu ló tel je sí té se, adat le kér de zés se bes sé ge
(to váb bí tott adat mennyi ség nagy sá ga), ügy for ga lom
(adat le kér de zé sek, fel vitt ada tok) mennyi sé ge.

6 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
1. bek. c) pont ja.

7 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
1. bek. d) pont ja.
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e) sta tisz ti kai és ad mi niszt ra tív ada tok gyûj té sé re szol -
gá ló rend sze rek be ve ze té se vagy kor sze rû sí té se8;

Az in téz ke dés ke re té ben el éren dõ cél a meg lé võ in for -
ma ti kai al kal ma zá sok sta tisz ti kai adat szol gá la ta tá si mo -
dul ja i nak to vább fej lesz té se, sta tisz ti kai és ad mi niszt ra tív
ada tok gyûj té se cél já ból.

Az IBM Int ra-agen cy szer ve i nél mû kö dõ in for ma ti kai
rend szer fej lesz té se és a szük sé ges szer ve rek, há ló za ti és
vég pon ti esz kö zök be szer zé se.

Al kal ma zott in di ká to rok: ve ze té si szin tek és ha tár ren dé -
sze ti ki ren delt sé gek kö zöt ti in for ma ti kai össze köt te tés
tech ni kai szín vo na lá nak ala ku lá sa, nyil ván tar tá sok ra ala -
po zott meg ke re sé sek tel je sü lé se.

f) ha té kony együtt mû kö dés lét re ho zá sa a ha tár át ke lõ -
he lye ken mû kö dõ va la mennyi ha tó ság kö zött9;

Az in téz ke dés ke re té ben el éren dõ cél az ope ra tív együtt -
mû kö dés fej lesz té se az át ke lõ he lyen mû kö dõ va la mennyi
ha tó ság, illetve a szom szé dos or szá gok együtt mû kö dõ
szer ve i nek be vo ná sá val.

Al kal ma zott in di ká to rok: a ma gyar ha tó sá gok és a
szom szé dos or szá gok hi va ta los, ha tár el len õr zés hez kö tõ -
dõ re giszt rált kap cso la ta i nak vál to zá sa, a kül sõ ha tár át ke -
lõ he lye ken be kö vet ke zõ, érin tett szer ve ze tek együtt mû kö -
dé sé vel meg va ló su ló si ke res in téz ke dé sek ala ku lá sa, az in -
for ma ti kai és kom mu ni ká ci ós rend sze rek in te ro pe ra bi li tá -
sa, kom pa ti bi li tá sá nak foka, meg va ló sí tott két, vagy több -
ol da lú ta lál ko zók szá ma, kö zö sen ki dol go zott in téz ke dé sek 
szá ma.

h) a kül sõ ha tá rok el len õr zé sé ért fe le lõs ha tó sá gok kö -
zöt ti, valamint a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal -
lal foly ta tott nem ze ti szin tû in for má ció cse re ja ví tá sa10;

Az in téz ke dés ke re té ben el éren dõ cél a Check Net és az
IVK te vé keny sé gé nek ki szé le sí té se együtt mû köd ve az
IBM-ben érin tett ha zai és Ma gyar or szá got érin tõ migrá -
ciós csa tor nák ban érin tett or szá gok ha tár igaz ga tá si szer -
ve i vel, meg te remt ve a jog sza bá lyi, szer ve ze ti fel té te le ket
és a gya kor la ti mû kö dés ké pes sé gét.

HIDRA to vább fej lesz té se.
Va lós ide jû le kér de zé si por tál lét re ho zá sa a BÁH ke ze -

lé sé ben lévõ ide gen ren dé sze ti és me ne kült ügyi nyil ván tar -
tá sok ból.

Al kal ma zott in di ká to rok: IVK ko or di ná ci ó já val meg va -
ló su ló si ke res in téz ke dé sek ala ku lá sa, a Rend õr ség és a
BÁH kö zöt ti együtt mû kö dés so rán vég re haj tott el len õr zé -
sek tel je sü lé se, az ide gen ren dé sze ti és me ne kült ügyi por tál 
ese tén a kap csolt nyil ván tar tá sok szá ma, le kér de zé sek szá -
ma egy adott idõ szak alatt, hoz zá fé rõ fel hasz ná lók szá ma,
ügyek szá ma, me lyek hez az ide gen ren dé sze ti és me ne kült -
ügyi le kér de zõ por tált hasz nál ták.

 8 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
1. bek. e) pont ja.

 9 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
1. bek. f) pont ja.

10 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
1. bek. h) pont ja.

2. A kül sõ ha tá ro kon a sze mé lyát lép te tés ha té kony sá gá -
nak nö ve lé se a schen ge ni vív má nyok kal össz hang ban11

a) új mun ka mód sze rek, lo gisz ti kai in téz ke dé sek és
kor sze rû tech no ló gia al kal ma zá sa a ha tár át ke lõ he lye ken
való be- és ki lé pés kor tör té nõ sze mély el len õr zés te rü le tén
(az ide ig le nes kül sõ ha tá rok ki vé te lé vel)12;

Az in téz ke dés ke re té ben el éren dõ cél a ha tár for ga -
lom-el len õr zés so rán al kal ma zott kor sze rû esz kö zök, tech -
no ló gi ák meg ho no sí tá sa az em ber- és áru csem pé szet meg -
aka dá lyo zá sa, fel de rí té se ér de ké ben, valamint ta nul má -
nyok, kí sér le ti pro jek tek meg va ló sí tá sa a kö zös in teg rált
ha tár igaz ga tá si rend szer to váb bi fo ko za tos lét re ho zá sa
ér de ké ben (pl. bio met ri kus azo no sí tás ra al kal mas esz kö -
zök, bio met ri kus ala pon mû kö dõ au to ma ti kus át lép te tõ ka -
puk, in tel li gens arc fel is me rõ rend szer stb.).

Al kal ma zott in di ká to rok: em ber csem pé szet re vo nat ko -
zó fel de rí té si mu ta tók ki e mel ten a jár mû ben meg bújt sze -
mé lyek fel de rí té sé re, a fel fe dett ok mány ha mi sí tá sok és
sze mély cse ré vel meg kí sé relt ha tár át lé pé sek fel fe dé sé nek
szá ma, a Rend õr ség és a VPOP ál tal kö zö sen vég re haj tott
ak ci ók ha té kony sá ga (el já rás alá vont sze mé lyek szá ma,
kez de mé nye zett el já rá sok szá ma, fel de rí té si mu ta tók) az
áru csem pé szet te rü le tén, csem pész áru fel de rí té se ha té -
kony sá gá nak nö ve ke dé se, kép zés ben részt vett sze mé lyek
szá ma, ellen õr zés idõ tar ta ma.

b) a ha mis vagy ha mi sí tott úti ok má nyok fel is me ré se
ér de ké ben in for má ció cse re, kép zés, esz kö zök és mód sze -
rek to vább fej lesz té se és ter jesz té se13;

Az in téz ke dés ke re té ben el éren dõ cél a ha mis vagy ha -
mi sí tott úti ok má nyok kal kap cso la tos in for má ció cse re elõ -
moz dí tá sa ér de ké ben a NEKOR rend szer fej lesz té se,
illetve az eh hez szük sé ges esz kö zök, há ló za ti és vég pon ti
esz kö zök be szer zé se.

Al kal ma zott in di ká to rok: ha mis, illetve ha mi sí tott úti
ok má nyok kal ér ke zõk ellen fo ga na to sí tott si ke res in téz ke -
dé sek szá ma, a ko ráb bi ak ban nem is mert ha mis úti ok má -
nyok fel tá rá sa, az új in for má ció át adá sa az EU tag ál la mok 
ha tó sá gai ré szé re, be szer zett esz kö zök szá ma, kép zés ben,
in for má ció cse ré ben érin tet tek szá ma.

c) adat bá zi sok (pl. SIS, VIS stb.) ha té kony, va lós ide jû
el éré se a ha tár át ke lõ he lye ken, valamint a ha tár át ke lõ he -
lyek kö zöt ti in for má ció cse re elõ se gí té se14;

A gyors és meg bíz ha tó adat for ga lom ga ran tá lá sa a mo -
bil ok mány le ol va só rend sze rek ál tal hasz nált sáv szé les ség
eme lé se.

11 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 3. cikk
1. bek. b) pont ja.

12 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
2. bek. a) pont ja.

13 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
2. bek. c) pont ja.

14 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
2. bek. d) pont ja.
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A szá raz föl di sze mély- és áru for ga lom el len õr zé sé re, az 
ide ig le nes ha tár át ke lõ hely nyi tá sok vég re haj tá sá hoz, adat -
bá zi sok és in for ma ti kai rend sze rek el éré sé re szol gá ló mo -
bil esz kö zök be szer zé se.

Al kal ma zott in di ká to rok: a SIS, VIS rend sze rek ada ta i -
nak fel hasz ná lá sá val vég zett si ke res kül sõ in téz ke dé sek
nö ve ke dé se, adat le kér de zés se bes sé ge (to váb bí tott adat -
mennyi ség nagy sá ga), ügy for ga lom (adat le kér de zé sek,
fel vitt ada tok), a ha tár át ke lõ he lye ken vég zett re giszt rált
el len õr zé sek ha té kony sá gá nak nö ve ke dé se.

3. A kül sõ ha tá rok át lé pé sé re vo nat ko zó kö zös sé gi jog
ren del ke zé se i nek egy sé ges al kal ma zá sa, kü lö nös te kin tet -
tel az 562/2006/EK ren de let re15

a) a ha tár ren dé sze ti szak em be rek tag ál la mok kö zöt ti
cse ré jé nek és ki ren de lé sé nek tá mo ga tá sa, figye lembe véve 
az ügy nök ség irány mu ta tá sa it16;

Az in téz ke dés ke re té ben el éren dõ cél a to váb bi kö zös
kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lyek lé te sí té se és mû köd te té -
se; az idõ köz ben je lent ke zõ szük ség le tek nek meg fele lõen
újabb fó kusz pon ti iro dák meg nyi tá sa és mû köd te té se,
valamint ha tár ren dé sze ti össze kö tõ tisz tek ki ren de lé se,
össze kö tõ tisz ti há ló zat fej lesz té se.

Al kal ma zott in di ká to rok: kö zös kap cso lat tar tá si szol gá -
la ti he lyek ter ve zett te le pí té sé nek meg va ló su lá sa, kö zös
kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lyek ha tás kö ré ben, az EU
tag ál la mok ha tár ren dé sze ti szer ve i vel együtt mû köd ve fo -
ga na to sí tott si ke res in téz ke dé sek ala ku lá sa, össze kö tõ
tisz ti há ló zat ter vek sze rint üte me zett bõ ví té se.

b) el he lye zé si inf ra struk tú ra biz to sí tá sa olyan sze mé -
lyek szá má ra, akik nek be lé pé sét meg ta gad ták, aki ket til tott 
ha tár át lé pést köve tõen fel tar tóz tat tak, vagy akik ezt meg -
kí sé rel ték17;

Az in téz ke dés ke re té ben el éren dõ cél a ha tár ren dé sze ti
ki ren delt sé ge ken, illetve a kül sõ ha tá ros rend -
õrkapitányságokon az elõ ál lí tó he lyi sé gek, illetve õr zött
szál lá sok fel újí tá sa, kor sze rû sí té se a koc ká zat elem zés
ada ta i ra ala poz va, illetve az em ber i mél tó ság és a biz ton -
sá gi kö ve tel mé nyek együt tes, tel jes mér té kû be tar tá sá val.

Al kal ma zott in di ká to rok: a kül sõ ha tá ron elõ ál lí tott sze -
mé lyek szá ma, hoz zá tar to zók kal együtt elõ ál lí tot tak szá -
ma, elõ ál lí tás idõ tar ta ma, elõ ál lí tó he lyek be fo ga dó ké -
pes sé gé nek (ka pa ci tás, kom fort) vál to zá sa, fo ga na to sí tott
in téz ke dé sek ellen be nyúj tott pa na szok ala ku lá sa, azok
jog sze rû sé gé nek meg ál la pí tá sa.

15 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 3. cikk
1. bek. c) pont ja.

16 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
3. bek. b) pont ja.

17 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
3. bek. f) pont ja.

II. Az Európai Unió külsõ határainál létrehozandó
európai határõrizeti rendszer és a tagállamok déli
tengeri határainál létrehozandó állandó európai
partiõrség-hálózat nemzeti elemeinek fejlesztése18

A cél ki tû zés meg va ló sí tá sa ér de ké ben, az ered mé nyes
ha tár ren dé sze ti te vé keny ség tá mo ga tá sát, a ha tár ren dé sze -
ti te vé keny sé get el lá tó szer vek re a gá ló és fel de rí tõ ké pes -
sé gét, mo bi li tá sát nö vel ni szük sé ges a kül sõ ha tá rok õri ze -
té ben al kal ma zott kor sze rû tech ni kai esz kö zök be szer zé -
sé vel. Mind ez meg va ló sul hat a fel de rí tõ esz kö zök és rend -
sze rek vá sár lá sa és te le pí té se, a már ren del ke zés re álló esz -
kö zök fel újí tá sa ré vén. A ha tár for ga lom ellen õr zés so rán
az em ber i mél tó ság tel jes tisz te let ben tar tá sa mel lett a kö -
zös sé gi nor mák nak való ma gas szín tû meg fe le lést kell biz -
to sí ta ni az el len õr zés hez szük sé ges kor sze rû esz kö zök be -
ren de zé sek be szer zé sé vel, ha té kony mû köd te té sé vel és a
leg jobb gya kor lat ra épü lõ tech no ló gia al kal ma zá sá val.

1. A kül sõ ha tá ro kon meg va ló su ló ellen õr zés ha té -
kony sá gá nak nö ve lé se:19

a) a ha tár õri zet ha té kony sá gá nak ja ví tá sá hoz szük sé -
ges esz kö zök fej lesz té se, in téz ke dé sek ki dol go zá sa és al -
kal ma zá sa20;

A ha tár õri zet mo bi li tá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben a
meg lé võ gép jár mû, hajó és légi jár mû vek, valamint a jár -
mû vek re te le pí tett fel de rí tõ esz kö zök (pl. ha jók ra rög zí tett,
fel de rí tés re, azo no sí tás ra és be avat ko zás ra szol gá ló esz -
kö zök) cse ré jé nek biz to sí tá sa.

Mo bil ellen õr zõ esz kö zök be szer zé se.

Al kal ma zott in di ká to rok: kül sõ ha tár sza kasz el mé le ti és 
gya kor la ti jár õr sû rû ség vál to zá sa, jár mû ál lo mány te rü le ti 
le fe dett sé ge, kül sõ ha tá ron a jár õr szol gá lat ered mé nyes -
sé gi mu ta tói, jár mû ál lo mány fu tás tel je sít mé nye, kül sõ ha -
tár nak mi nõ sü lõ vízi uta kon vég re haj tott el len õr zé sek szá -
ma, vízi uta kon a til tott áru- és em ber csem pé szet fel de rí té -
si mu ta tói, kül sõ ha tá ro kon foly ta tott légi fel de rí té si ké -
pes ség ja vu lá sa, a ha tár õri zet ér de ké ben re pült órák ala -
ku lá sa, légi fel de rí tés ered mé nye kép pen fo ga na to sí tott si -
ke res ha tár ren dé sze ti in téz ke dé sek meg va ló sí tá sa.

18 Össz hang ban a „BIZOTTSÁG HATÁROZATA [27/VIII/2007] az
574/2007/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ha tá ro zat nak a 2007-tõl 2013-ig
ter je dõ idõ szak ra vo nat ko zó stra té gi ai irány mu ta tá sok el fo ga dá sa te kin te té -
ben tör té nõ vég re haj tá sá ról” címû do ku men tum ban meg fo gal ma zott 2. sz.
pri o ri tás sal: „Az Euró pai Unió kül sõ ha tá ra i nál lét re ho zan dó euró pai ha tár -
õri ze ti rend szer és a tag ál la mok déli ten ge ri ha tá ra i nál lét re ho zan dó ál lan dó
euró pai par ti õr ség-há ló zat nem ze ti ele mei fej lesz té sé nek és vég re haj tá sá nak
tá mo ga tá sa.”

19 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 3. cikk
1. bek. a) pont ja, alat ta a 4. cikk 1. be kez dés pont jai.

20 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
1. bek. b) pont ja.
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2. A kül sõ ha tá rok át lé pé sé re vo nat ko zó kö zös sé gi jog
ren del ke zé se i nek egy sé ges al kal ma zá sa, kü lö nös te kin -
tet tel az 562/2006/EK ren de let re21

a) kor sze rû, kom pa ti bi lis tech no ló gia hasz ná la ta a kül -
sõ ha tá ro kon22;

Az 562/2006/EK ren de let ben meg ha tá ro zot tak vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges, és Kö zös sé gi szin ten elõ írt egy sé ges 
fej lesz té sek vég re haj tá sa, kap cso ló dó esz kö zök be szer zé -
se.

Az Ügy nök ség RABIT és FJST és más nem zet kö zi prog -
ram ja i ban, ak ci ó i ban való rész vé te le fel té te le i nek biz to sí -
tá sa.

Al kal ma zott in di ká to rok: nem zet kö zi szer ve ze tek prog -
ram ja i ban a ha tár ren dé sze ti ál lo mány rész vé te lé nek bõ ví -
té se, be szer zett esz kö zök szá ma.

III. A vízumkiadás és az illegális bevándorlás elleni
küzdelem támogatása, beleértve a hamis vagy hamisított 

dokumentumok felismerését, a tagállamok harmadik
országokban szervezett konzuli és más szolgálatai

tevékenységeinek bõvítése útján23

A meg fo gal ma zott cé lok el éré se ér de ké ben a kül kép vi -
se le tek és kon zu lá tu sok oly mér té kû fej lesz té se, szín vo na -
lá nak fenn tar tá sa, ál lo má nyá nak ma gas szin tû fel ké szí té se
szük sé ges, amely biz to sít ja a ma gyar és az uni ós ér de kek -
nek meg fele lõen a le gá lis mig rá ció gör dü lé keny, kul tu rált, 
az em ber i mél tó ság tel jes tisz te let ben tar tá sát, de egy ben
az il le gá lis mig rá ció és a más koc ká za ti té nye zõt je len tõk
ki szû ré sét és a biz ton ság sza va to lá sát.

1. A kül sõ ha tá ro kon a sze mé lyek áram lá sá nak ha té -
kony ke ze lé se a schen ge ni vív má nyok kal össz hang ban24

a) a ha mis vagy ha mi sí tott úti ok má nyok fel is me ré se
ér de ké ben in for má ció cse re, kép zés, esz kö zök és mód sze -
rek to vább fej lesz té se és ter jesz té se25;

Ok mány szak ér tõi ál lo mány nyel vi to vább kép zé se a re -
le váns mig rá ci ót ki bo csá tó or szá gok nyel vén is (arab,
 kínai).

21 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 3. cikk
1. bek. c) pont ja, alat ta a 4. cikk 3. be kez dés pont jai.

22 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
3. bek. c) pont ja.

23 Össz hang ban a „A BIZOTTSÁG HATÁROZATA [27/VIII/2007] az
574/2007/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ha tá ro zat nak a 2007-tõl 2013-ig
ter je dõ idõ szak ra vo nat ko zó stra té gi ai irány mu ta tá sok el fo ga dá sa te kin te té -
ben tör té nõ vég re haj tá sá ról” címû do ku men tum ban meg fo gal ma zott 3. sz.
pri o ri tás sal: „A ví zum ki adás és az il le gá lis be ván dor lás el le ni küz de lem tá -
mo ga tá sa, be le ért ve a ha mis vagy ha mi sí tott do ku men tu mok fel is me ré sét, a
tag ál la mok har ma dik or szá gok ban szer ve zett kon zu li és más szol gá la tai te -
vé keny sé ge i nek bõ ví té se út ján.”

24 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 3. cikk
1. bek. b) pont ja, alat ta a 4. cikk 2. be kez dés pont jai.

25 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
2. bek. c) pont ja.

Ok mány ta nács adói ál lo mány ki ren de lé sé re és cse ré jé re, 
prog ra mok szer ve zé se (kü lö nö sen Bej rút ba, Da masz kusz -
ba, Isz tam bul ba, Ki si nyov ba, Moszk vá ba, Mun kács ra,
 Kijevbe, Ka i ró ba).

Ide gen ren dé sze ti di gi ta li zált ok mány tár ki ala kí tá sa és
fel töl té se ada tok kal.

Al kal ma zott in di ká to rok: ok mány szak ér tõi vizs gá la to -
kon fel fe dett ha mis úti ok má nyok szá má nak ala ku lá sa, ok -
mány szak ér tõk nyelv is me re té nek ja vu lá sa, ok mány ta -
nács adói cse re hely ze te, ide gen ren dé sze ti ok mány tá rat
hasz ná ló fel hasz ná lók szá ma, ok mány tár ban el vég zett le -
kér de zé sek szá ma egy adott idõ szak alatt, ok mány tár se -
gít sé gé vel fel fe dett vissza élé sek szá ma, kép zé sen részt -
vevõk szá ma.

2. A har ma dik or szá gok ban lévõ kon zu li és egyéb szol -
gá la tok te vé keny sé gé nek fej lesz té se26

a) a be ván dor lá si össze kö tõ tiszt vi se lõi há ló zat ka pa ci -
tá sá nak meg erõ sí té se és a tag ál la mok há ló za tai kö zöt ti ha -
té ko nyabb együtt mû kö dés elõ se gí té se27;

Az in téz ke dés ke re té ben el éren dõ cél a Ma gyar Köz tár -
sa ság har ma dik or szá gok ban lévõ kon zu li és egyéb szol gá -
la tai te vé keny sé gé nek, illetve szak irá nyí tá sá nak fej lesz té -
se, valamint a be ván dor lá si össze kö tõ tiszt vi se lõk (szak -
kon zu li) há ló za tá nak bõ ví té se meg fele lõen fel ké szült és
gya kor lat tal ren del ke zõ tiszt vi se lõk kel, ki e mel ten a ha -
zánk és az euró pai kö zös ség szá má ra mig rá ci ós koc ká za -
tot je len tõ kül kép vi se le te ken (pl. Ki si nyov, Szent pé ter vár,
Isz tam bul, Abu ja, Isz la ma bad, Ka i ró stb).

Al kal ma zott in di ká to rok: ki he lye zett be ván dor lá si
össze kö tõ tiszt vi se lõk szá ma, fel de rí tett il le gá lis szán dé kú
be uta zá si igé nyek szá ma, be uta zás hoz kap cso ló dó, mig rá -
ci ós szem pon tú in ter júk szá ma, fel de rí tett jog sér té sek
 száma.

b) az in du lá si or szá gok re pü lõt ere in mû kö dõ légi fu va -
ro zók kal való együtt mû kö dés ha té kony sá gá nak ja ví tá sa,
kü lö nös te kin tet tel az úti ok má nyok kal kap cso la tos egy sé -
ges to vább kép zés re28; (4c)

Ma gyar re pü lõt erek re irá nyuló sze mély for gal mat le bo -
nyo lí tó légi fu va ro zók sze mély ze té nek úti ok má nyok kal
kap cso la tos to vább kép zé se.

Al kal ma zott in di ká to rok: kép zés ben érin tett légi fu va ro -
zó szer ve ze tek, valamint sze mé lyek szá ma.

26 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 3. cikk
1. bek. d) pont ja, alat ta a 4. cikk 4. be kez dés pont jai.

27 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
4. bek. a) pont ja.

28 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
4. bek. c) pont ja.
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c) a ví zum ki ál lí tás inf ra struk tu rá lis fel té te le i nek, gya -
kor la tá nak, mi nõ sé gé nek ja ví tá sa, amely ma gá ban fog lal ja 
a mi nõ ség biz to sí tást is29;

Az in téz ke dés ke re té ben el éren dõ cél a Kö zös Kon zu li
Uta sí tá sok ban és a Schen gen Ka ta ló gus ban elõ írt biz ton -
sá gi kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen a ví zum ki adó kül kép -
vi se le tek fel sze re lé se, valamint a fo lya ma tos fej lesz té se
(pl. kü lön be já rat a kon zu li rész leg hez, ügy fe lek fém de tek -
to ros biz ton sá gi el len õr zé se, go lyó ál ló üveg, biz ton sá gi
ka me rák fel sze re lé se, biz ton sá gi õr al kal ma zá sa, pá nik -
gomb bal el lá tott in ter jú szo ba ki ala kí tá sa stb.).

A ví zum ké rel mek be fo ga dá sa kor a bio met ri kus azo no sí -
tók kö te le zõ le vé te lé nek be ve ze té sé re a kon zu lá tu sok fel -
sze re lé se az erre al kal mas esz kö zök kel.

Al kal ma zott in di ká to rok: fel újí tott, kor sze rû sí tett kon -
zu lá tu sok szá ma, be szer zett esz kö zök szá ma és el osz lá sa
az egyes kon zu lá tu so kon.

d) a más tag ál la mok kon zu li és egyéb szol gá la ta i val
foly ta tott – kü lö nö sen a VIS-szel kap cso la tos – együtt mû -
kö dés fej lesz té se, amely ki ter jed a ví zum ki adó esz kö zök
kö zös hasz ná la tá ra, in for má ció cse ré re, ví zum ké rel mek kel 
kap cso la tos fel mé ré sek re és vizs gá la tok ra, ví zum ké re lem
át ve võ köz pon tok ki ala kí tá sá ra30;

Az in téz ke dés ke re té ben el éren dõ cél a ví zum ki adás op -
ti ma li zá lá sa ér de ké ben kö zös ví zum ké re lem át ve võ köz -
pon tok ki ala kí tá sa (com mon app li ca ti on cen ter, CAC).

Al kal ma zott in di ká to rok: fel ál lí tott kö zös ví zum ké re lem
– át ve võ köz pon tok szá ma, az együtt mû kö dés tí pu sa, az
együtt mû kö dés ben részt ve võ part ner or szá gok szá ma.

IV. A külsõ határok és vízumok terén elfogadott
közösségi jogi eszközök végrehajtásához szükséges

informatikai rendszerek létrehozásának támogatása31

A meg fo gal ma zott cé lok vég re haj tá sa ér de ké ben el en -
ged he tet len a kül sõ ha tá ro kon te le pí tett ha tár for ga lom el -
len õr zé sét szol gá ló in for ma ti kai és egyéb esz kö zök kor -
sze rû sí té se, illetve a ha tár for ga lom ellen õr zés vég re haj tá -
sát tá mo ga tó, kü lön bö zõ adat bá zi sok ban (pl. SIS, VIS,
EURODAC, FADO és a nem ze ti be uta zá si és tar tóz ko dá si
ti la lom alatt álló sze mé lyek nyil ván tar tá sa, kö rö zött sze -
mé lyek adat bá zi sa, lak cím, ál lam pol gár sá gi nyil ván tar tás)
tör té nõ le kér de zést biz to sí tó szá mí tás tech ni kai esz köz -
park kor sze rû sí té se, az adat bá zi sok össze han go lá sa. Ez ál -

tal fo ko zó dik a jog ér vé nye sí tés, amely nek ré sze ként, a
ren dé szet szol gál ta tó ké pes sé ge erõ sö dik és a meg elõ zés,
valamint a gyors re a gá lás könnyeb bé vá lik, vég sõ so ron
egy ma ga sabb mi nõ sé gû biz ton sá gi szint ke rül ki ala kí tás -
ra, szem elõtt tart va a Prü mi Egyez ményt is.

1. A kül sõ ha tá ro kon a sze mé lyát lép te tés ha té kony sá -
gá nak nö ve lé se a schen ge ni vív má nyok kal össz -
hangban32

a) Adat bá zi sok (pl. SIS, VIS stb.) ha té kony, va lós ide jû 
el éré se a ha tár át ke lõ he lye ken, valamint a határátkelõ -
helyek kö zöt ti in for má ció cse re elõ se gí té se33;

Az in téz ke dés ke re té ben el éren dõ cél az in for ma ti kai
fej lesz tés te rü le tén a kül sõ ha tá ron te le pí tett ha tár for ga -
lom el len õr zé sét szol gá ló in for ma ti kai és kom mu ni ká ci ós
esz kö zök, rend sze rek kor sze rû sí té se a SIS II és a VIS új
igé nye i nek meg fele lõen.

A SI So ne 4ALL N.SIS ka taszt ró fa tû rõ ké pes sé gé nek fo -
ko zá sa mel lett a tár hely-ka pa ci tás bõ ví té se, illetve az inf -
ra struk tu rá lis hát tér fej lesz té se is in do kolt az adat szol gál -
ta tá si kö te le zett sé gek meg bíz ha tó sá gá nak nö ve lé se ér de -
ké ben.

A SIS II be ve ze té sé ig, illetve azt köve tõen je lent ke zõ há -
ló zat fej lesz té si, az eset le ge sen fel me rü lõ szoft ver- és hard -
ver igé nyek, upg ra de-ek, valamint a biz ton ság tech ni kai
fej lesz té sek tá mo ga tá sa.

A nem ze ti in for ma ti kai szak rend sze rek to vább fej lesz té -
se, adat bá zi sok össze han go lá sa, szá mí tás tech ni kai esz -
köz park kor sze rû sí té se, há ló za ti és vég pon ti esz köz park
be szer zé se, sáv szé les ség bõ ví té se.

Az ujj nyo ma tok le vé te lé nek és tá ro lá sá nak kö te le zõ vé
vá lá sá val a szük sé ges fej lesz té sek meg va ló sí tá sa.

Ví zum ki adás ra fel jo go sí tott ha tár át ke lõ he lye ken a ví -
zum ki adást tá mo ga tó in for ma ti kai esz köz park kor sze rû sí -
té se, cse ré je.

Al kal ma zott in di ká to rok: SIS rend szer rel kap cso la tos
elõ írások tel je sü lé se, adat mennyi ség to váb bí tá si ka pa ci -
tás, adat le kér de zés se bes sé ge, ügy for ga lom (adat le kér de -
zé sek, fel vitt ada tok) mennyi sé ge, SIRENE Iro da ügy for -
gal mi ada tai, fej lesz tett rend sze rek szá ma, új on nan fej -
lesz tett és upg ra de-elt szoft ve rek szá ma.

2. A har ma dik or szá gok ban lévõ kon zu li és egyéb szol -
gá la tok te vé keny sé gé nek fej lesz té se34

a) a ví zum ki ál lí tás inf ra struk tu rá lis fel té te le i nek, gya -
kor la tá nak, mi nõ sé gé nek ja ví tá sa, amely ma gá ban fog lal ja 
a mi nõ ség biz to sí tást is35;

32 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 3. cikk
1. bek. b) pont ja.

33 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
2. bek. d) pont ja.

34 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 3. cikk
1. bek. d) pont ja, alat ta a 4. cikk 4. be kez dés pont jai.

35 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
4. bek. d) pont ja.
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29 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
4. bek. d) pont ja.

30 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
4. bek. g) pont ja.

31 Össz hang ban a „BIZOTTSÁG HATÁROZATA [27/VIII/2007] az
574/2007/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ha tá ro zat nak a 2007-tõl 2013-ig
ter je dõ idõ szak ra vo nat ko zó stra té gi ai irány mu ta tá sok el fo ga dá sa te kin te té -
ben tör té nõ vég re haj tá sá ról” címû do ku men tum ban meg fo gal ma zott
4. sz. pri o ri tás sal: „A kül sõ ha tá rok és ví zu mok te rén el fo ga dott kö zös sé gi
jogi esz kö zök vég re haj tá sá hoz szük sé ges in for ma ti kai rend sze rek lét re ho zá -
sá nak tá mo ga tá sa.”



A KIR to vább fej lesz té se a bio met ri kus azo no sí tók le vé -
te lé re, ke ze lé sé re és tá ro lá sa ér de ké ben. A kon zu lok szá -
má ra a KIR-hez való táv hoz zá fé rés biz to sí tá sa. Egy olyan
ügy fél szol gá la ti rend szer lét re ho zá sa, ame lyen ke resz tül a 
ké rel me zõk az in ter ne ten ke resz tül le kér dez he tik ügyük ak -
tu á lis ál lá sát. A ví zum kér dõ ívek on-li ne ki tölt he tõ sé gé nek
biz to sí tá sa, az ügy fél és a ké re lem egy ér tel mû azo no sí tá sa
után a ké re lem alap ján KIR-ben, valamint a ví zum ügy in té -
zés in dí tá sa.

Az uni ós VIS/VISION/SIS-II rend sze rek fej lesz té sé vel
pár hu za mo san a nem ze ti ví zum rend szer hez való kap cso ló -
dás sal össze füg gõ hard ver- és szoft ver fej lesz té si igé nyek
ki elé gí té se (BÁH-KüM in ter fa ce mó do sí tá sa a vál to zó
adat szol gál ta tá si igé nyek nek, illetve a fen ti rend sze rek
vál to zó ar chi tek tú rá já nak meg fele lõen).

A kül kép vi se le te ken mû kö dõ, illetve azo kat itt hon köz -
vet le nül ki szol gá ló in for ma ti kai és kom mu ni ká ci ós esz kö -
zök, rend sze rek kor sze rû sí té se annak ér de ké ben, hogy a
fo lya ma to san nö vek võ új igé nyek nek is meg fe lel je nek. A
Köz pon ti Nem ze ti Ví zum Rend szer to vább fej lesz té se az
uni ós rend sze rek hez tör té nõ kap cso lat (VIS, SIS II,
VISION), valamint a ví zum ke ze lés sel össze füg gõ nem ze ti
szin tû adat el érés (a köz pon ti ví zum ha tó ság és a kon zu lá tu -
sok, illetve a ha tár át ke lõ he lyek kö zött) fej lesz té se érde -
kében.

Al kal ma zott in di ká to rok: a KIR és a kon zu lá tu si inf ra -
struk tú ra fej lesz té sé hez szük sé ges be szer zett esz kö zök,
valamint a meg va ló sí tott új funk ci ók/szol gál ta tá sok szá ma 
(ezen be lül ki e mel ten a bio met ri kus azo no sí tás hoz kap cso -
ló dó funk ci ók szá ma), új adat el éré si mó dok szá ma, adat el -
éré si idõ csök ke né se nem ze ti szin ten, VIS-be mig rált
schen ge ni ví zum ada tok mennyi sé ge (uni ós dön tés tõl füg -
gõ en, amennyi ben a mig rá ció szük sé ges lesz)

V. A Schengeni határ-ellenõrzési kódex és az Európai
vízumkódex hatékony alkalmazásának támogatása36

A kó dex elõ írásainak ma gas szín tû vég re haj tá sa ér de ké -
ben az IBM va la mennyi szer vé nek ál lo má nyá nak szak sze -
rû és fo lya ma tos fel ké szí té se, a nor ma tí vák és a tech no ló -
gi ai vál to zá sok is me re té re, el sa já tí tá sá ra és a leg jobb gya -
kor lat al kal ma zá sá ra.

1. A kül sõ ha tá ro kon meg va ló su ló ellen õr zés ha té -
kony sá gá nak nö ve lé se:37

a) a mi nõ ség irá nyí tá si elõ írások fej lesz té se38;

36 Össz hang ban a „BIZOTTSÁG HATÁROZATA [27/VIII/2007] az
574/2007/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ha tá ro zat nak a 2007-tõl 2013-ig
ter je dõ idõ szak ra vo nat ko zó stra té gi ai irány mu ta tá sok el fo ga dá sa te kin te té -
ben tör té nõ vég re haj tá sá ról” címû do ku men tum ban meg fo gal ma zott
5. sz. pri o ri tás sal: „A kül sõ ha tá rok és ví zu mok te rén el fo ga dott re le váns kö -
zös sé gi jogi esz kö zök, kü lö nö sen a Schen ge ni ha tár-el len õr zé si kó dex és az
Euró pai ví zum kó dex36 ha té kony al kal ma zá sá nak tá mo ga tá sa.”

37 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 3. cikk
1. bek. a) pont ja, alat ta a 4. cikk 1. be kez dés pont jai.

38 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
1. bek. i) pont ja.

Az in téz ke dés ke re té ben el éren dõ cél a kü lön bö zõ mi nõ -
ség irá nyí tá si elõ írások fej lesz té se az ISO9001, TQM,
6SIGMA RCAF mi nõ sí té sek el nye ré sé hez.

Al kal ma zott in di ká to rok: mi nõ ség biz to sí tás rend sze rek
ki ter jesz té sé nek meg va ló su lá sa a kül sõ ha tá rok õri ze té vel
fog lal ko zó szer ve ze tek re és te vé keny sé gek re, kül sõ ha tá -
ro kon foly ta tott te vé keny sé gek mi nõ ség biz to sí tá sá nak ér -
té ke lõ do ku men tu mai.

2. A kül sõ ha tá ro kon a sze mé lyát lép te tés ha té kony sá -
gá nak nö ve lé se a schen ge ni vív má nyok kal össz -
hangban39

a) a ha tár for ga lom el len õr zést vég zõk szak mai to vább -
kép zé se, új tech no ló gi ák al kal ma zá sá nak elõ se gí té se40;

Az in téz ke dés ke re té ben el éren dõ cél az ál lo mány szak -
mai és nyel vi kép zé se, a kü lön bö zõ szak fel ada tok, a kor -
sze rû – a leg jobb gya kor lat ra épü lõ – tech no ló gi ák szak -
sze rû vég re haj tá sa ér de ké ben rend sze res tan fo lya mok
szer ve zé se. A fel ké szí tést vég zõ ál lo mány to vább kép zé se
(tra i ning of tra i ners, mul tip li ká tor kép zés), ta nul mány utak 
szer ve zé se az ok ta tói, valamint vég re haj tó ál lo mány ré -
szére.

Al kal ma zott in di ká to rok: ha tár ren dé szet ben részt ve võk
szak mai to vább kép zé se i nek szá ma, a részt ve võk lét szá má -
nak ala ku lá sa, ide gen nyel vi kép zés ben részt ve võk szá ma,
nyelv vizs gá val ren del ke zõk szá má nak ala ku lá sa, kép zé se -
ken részt ve võk be osz tás ba he lye zé se a kül sõ ha tá rok kör -
ze té ben, kép zé sek vég re haj tá sa so rán al kal ma zott kor sze -
rû (e-le ar ning, In ter net stb.) esz kö zök fel hasz ná lá sa, ki -
dol go zott mód szer ta ni se géd anya gok szá ma, mennyi sé ge.

b) a koc ká zat elem zé sek ered mé nye i nek ope ra tív és
tech ni kai szin ten tör té nõ op ti má lis fel hasz ná lá sa.41;

A koc ká zat elem zést tá mo ga tó in for ma ti kai rend sze rek
fej lesz té se (meg lé võ rend sze rek to vább fej lesz té se). Együtt -
mû kö dés az Ügy nök ség gel a koc ká zat elem zés ha té kony sá -
gá nak nö ve lé se ér de ké ben. Koc ká zat elem zés alap ján kö -
zös ha tár ren dé sze ti ak ci ók vég re haj tá sa a ma gyar, illetve
szom szé dos or szá gok ha tár ren dé sze ti szer ve i nek be vo ná -
sá val.

Al kal ma zott in di ká to rok: vég re haj tott ak ci ók ered mé -
nyes sé gi mu ta tói.

39 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 3. cikk
1. bek. b) pont ja, alat ta a 4. cikk 2. be kez dés pont jai.

40 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
2. bek. b) pont ja.

41 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
2. bek. e) pont ja.

42 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 3. cikk
1. bek. c) pont ja, alat ta a 4. cikk 3. be kez dés pont jai.
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3. A kül sõ ha tá rok át lé pé sé re vo nat ko zó kö zös sé gi jog
ren del ke zé se i nek egy sé ges al kal ma zá sa, kü lö nös te kin -
tet tel az 562/2006/EK ren de let re42

a) a ha tár ren dé szek egy sé ges ok ta tá sá nak, kép zé sé nek
és ké pe sí té sé nek fo ko za tos ki ala kí tá sa, kü lö nö sen az Ügy -
nök ség ál tal ki dol go zott kö zös kép zé si alap tan terv nek
meg fele lõen43;

Az in téz ke dés ke re té ben el éren dõ cél az ál lo mány mi nél
ma ga sabb szín vo na lú szak mai kép zé se ér de ké ben a meg fe -
le lõ kép zé si inf ra struk tú ra fej lesz té se.

Az in téz ke dés ke re té ben el éren dõ cél az IBM-ben érin -
tett va la mennyi szerv ál lo má nyá ra vo nat ko zó an – az érin -
tett ség mér té ké ben – a kö zös kép zé si alap tan terv és az
Ügy nök ség vo nat ko zó aján lá sai alap ján a kép zé si te ma ti -
kák ak tu a li zá lá sa, az ok ta tói ál lo mány fel ké szí té se, ta nul -
mány utak szer ve zé se.

Az IBM szer vek ál lo má nyá nak ter ve zett, idõ sza kos to -
vább kép zé se a kö zös sé gi kép zé si aján lá sok ban meg fo gal -
ma zot tak szem elõtt tar tá sá val.

Hall ga tó cse re és hos pi tá ció biz to sí tá sa az ok ta tói ál lo -
mány ré szé re más tag ál la mok ha tár ren dész kép zé si in téz -
mé nye i ben és szol gá la ti he lye in.

A ha tár ren dé szek ré szé re ké szí tett sza bály zat vagy ké zi -
könyv ki dol go zá sa, amely egy sé ges szer ke zet be fog lal ja a
ha tár ren dé sze ti te vé keny sé get sza bá lyo zó Euró pai Uni ós
jog anya go kat és az eh hez kap cso ló dó an ki adott nem ze ti
jog sza bá lyo kat valamint bel sõ nor ma tí vá kat – össz hang -
ban az ügy nök ség re le váns aján lá sa i val.

Al kal ma zott in di ká to rok: kép zé sek hez szük sé ges ok ta tó
bá zi sok meg fe le lé se a kül sõ ha tá ro kon szol gá la tot tel je sí tõ 
ál lo mány fel ké szí té sé re, szol gá lat el lá tás so rán fel hasz -
nál ha tó se géd anya gok ki dol go zá sa és el ter jesz té se. A kü -
lön bö zõ sza bály zók, mód szer ta ni se géd le tek ki dol go zott -
sá ga, illetve el jut ta tá sa a fel hasz ná lók szá má ra, to vább -
kép zé sen, hos pi tá ci ón részt vet tek szá ma.

b) a kül sõ ha tá rok át lé pé se so rán kö vet ke ze tes, gyors és 
szín vo na las ha tá ro zat ho za tal meg va ló sí tá sa, amely az át -
ke lõ he lye ken ki ál lí tott ví zu mok ra is ki ter jed44;

Az IBM-ben rész ve võk ré szé re (eset leg kü lön-kü lön a
ha tár ren dé szek és a ví zum ki adók szá má ra) ké szí tett sza -
bály zat vagy ké zi könyv ki dol go zá sa, ki adá sa, amely egy sé -
ges szer ke zet be fog lal ja a ha tár ren dé sze ti te vé keny sé get
sza bá lyo zó euró pai uni ós jog anya go kat, és az eh hez kap -
cso ló dó an ki adott nem ze ti jog sza bá lyo kat valamint bel sõ
nor ma tí vá kat.

Al kal ma zott in di ká to rok: sza bály za tok, ké zi köny vek
szá ma, valamint az azo kat mun ká juk so rán fel hasz ná ló
tiszt vi se lõk, ügy in té zõk szá ma.

43 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
3. bek. a) pont ja.

44 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
3. bek. d) pont ja

c) a ha tár õrök kö zös gya kor la ti ké zi köny ve al kal ma zá -
sá nak ösz tön zé se45;

A ha tár õrök kö zös gya kor la ti ké zi köny vé nek ma gyar nyel -
vû ki adá sa a ren dé sze ti szer vek, BÁH és KÜM ré szé re.

Új, át dol go zott schen gen ko rong ki adá sa.

Al kal ma zott in di ká to rok: ké zi köny vek el ter jesz tés nek és
al kal ma zá sá nak hely ze tét mu ta tó szám sze rû ada tok.

4. A har ma dik or szá gok ban lévõ kon zu li és egyéb szol -
gá la tok te vé keny sé gé nek fej lesz té se46

a) a ví zum ki ál lí tás inf ra struk tu rá lis fel té te le i nek, gya -
kor la tá nak, mi nõ sé gé nek ja ví tá sa, amely ma gá ban fog lal ja 
a mi nõ ség biz to sí tást is47;

Ví zum in for má ci ós por tál ki ala kí tá sa. Köz pon ti ví zum -
ha tó ság, és kül kép vi se le tek kö zöt ti ta pasz ta lat cse re tá mo -
ga tá sa. Ví zum ügy in té zõk ré szé re in ten zív nyel vi és szak -
mai fel ké szí tés.

Kül sõ ha tá rok át lé pé se so rán ví zum ki adás ban érin tett
tiszt vi se lõk kép zé se.

Al kal ma zott in di ká to rok: le kér de zé sek/lá to ga tók szá ma
a ví zum in for má ci ós por tá lon egy adott idõ szak alatt, el ér -
he tõ funk ci ók/szol gál ta tá sok szá ma, ta pasz ta lat cse rén,
kép zé sen részt vet tek szá ma, kép zé si órák szá ma, ered mé -
nye sen nyelv vizs gát tet tek szá ma, köz pon ti ví zum ha tó ság
és kül kép vi se le tek kö zött ki épült ko ope rá ci ós csa tor nák
szá ma.

b) a kon zu li szol gá la tok tag ál la mok kö zöt ti együtt mû -
kö dé sé nek elõ moz dí tá sa, a ví zum ké rel mek kel fog lal ko zó
ka pa ci tás bõ ví té se48;

c) a Ma gyar Köz tár sa ság har ma dik or szá gok ban mû kö -
dõ kon zu li szol gá la ta i nak ví zum ügyek re vo nat ko zó el já -
rás rend jé nek, gya kor la tá nak egy sé ge sí té se49;

Az in téz ke dés ke re té ben el éren dõ cél az el já rás rend
egy sé ge sí té se ér de ké ben kon zu li to vább kép zé sek szerve -
zése.

Re gi o ná lis to vább kép zé sek cél ja el sõ sor ban a schen ge -
ni ví zum ki adás sal, az idõ köz ben élet be lépõ vál to zá sok kal, 
kö zös sé gi és nem ze ti jog sza bá lyok kal kap cso la tos el mé le ti 
és gya kor la ti is me re tek át adá sa, le he tõ sé get biz to sí t to -
váb bá a KIR (SIS, VIS) fej lesz té sek so rán be kö vet ke zõ vál -
to zá sok kal való meg is mer ke dés re. A kép zés ha té kony sá gá -
nak nö ve lé se ér de ké ben in ter ak tív mo dul lét re ho zá sa, ahol 
a részt ve võk gya kor la ti pél dá kon ke resz tül pon to sít hat ják
és rög zít he tik is me re te i ket.

45 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
3. bek. e) pont ja.

46 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 3. cikk
1. bek. d) pont ja, alat ta a 4. cikk 4. be kez dés pont jai

47 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
4. bek. d) pont ja.

48 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
4. bek. e) pont ja.

49 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
4. bek. f) pont ja.
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Al kal ma zott in di ká to rok: a kép zés ben ré sze sü lõ kon zu li
tiszt vi se lõk és ad mi niszt ra tív al kal ma zot tak szá ma; az egy
év ben tar tott kép zé sek szá ma; a to vább kép zést szer ve zõ és
tar tó mun ka tár sak szá ma.

d) a tag ál la mi kon zu li szol gá la tok ví zum ügyek kel kap -
cso la tos együtt mû kö dé sé nek ja ví tá sa, a kö zös vizs gá la ti
gya kor la tok ra, egy sé ges igaz ga tá si el já rá sok ra és ha tá ro -
zat ho za tal ra vo nat ko zó kez de mé nye zé sek50;

Az in téz ke dés ke re té ben el éren dõ cél: az Euró pai Uni ó -
nak a 2011-ben ha zánk ál tal be töl tött so ros el nök sé ge ide -
jén a schen ge ni ví zum ki adás jog alap ját ké pe zõ Ví zum kó -
dex (Visa Code), valamint a ví zu mok kal kap cso la tos in for -

má ci ók tag ál la mok kö zöt ti cse ré jét biz to sí tó Ví zum In for -
má ci ós Rend szer (VIS) vár ha tó an már két éve mû köd ni
fog. A ma gyar el nök ség hez kap cso ló dó an olyan kon fe ren -
cia szer ve zé se, illetve ta nul má nyok ké szít te té se szük sé ges,
ame lyek a VIS és a Visa Code al kal ma zá sá nak ta pasz ta la -
ta it ér té kel nék. A kon fe ren cia le he tõ sé get nyújt arra, hogy
va la mennyi tag ál lam be szá mol jon az al kal ma zás ta pasz -
ta la ta i ról, és a pár be széd ered mé nye ként meg in dul hat a
vo nat ko zó jog sza bá lyok, illetve a ki ala kult gya kor lat ha té -
kony sá gá nak to vább fej lesz té se

Al kal ma zott in di ká to rok: a kon fe ren ci án részt ve võk
szá ma, a kon fe ren cia/ta nul mány té má ja ál tal érin tett ví -
zum ki adó kül kép vi se le tek szá ma, a kon fe ren cia nyo mán
al kal ma zás ra ke rü lõ újí tá sok, ja vas la tok, egy sé ges gya -
kor lat szá ma, tí pu sa.
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Külsõ Határok Alap Nemzeti Program
Pénzügyi terv 2007–2013

Ezer euró brut tó

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Össze sen

I. Cél ki tû zés 3 214,30 3 793,98 3 280,80 2 857,41 5 218,09 7 805,20 16 052,66 42 222,43

II. Cél ki tû zés 0,00 0,00 198,88 2 012,96 1 358,45 177,11 683,08 4 430,47

III. Cél ki tû zés 295,68 449,13 130,88 247,53 265,82 14,17 21,86 1 425,07

IV. Cél ki tû zés 1 743,54 1 839,85 3 484,31 2 404,39 2 844,83 6 296,26 3 784,88 22 398,07

V. Cél ki tû zés 1 849,42 2 028,27 905,29 777,96 965,92 915,90 885,68 8 328,44

Tech ni kai költ ség ke ret 433,23 490,15 483,88 500,82 364,16 506,52 700,88 3 479,64

Össze sen 7 536,16 8 601,39 8 484,04 8 801,06 11 017,28 15 715,16 22 129,04 82 284,13

50 Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/574/EK ha tá ro za tá nak 4. cikk
4. bek. h) pont ja.

A Kormány
1103/2007. (XII. 23.) Korm.

határozata

az Európai Neutronkutató Központ (ESS) projekt
magyarországi befogadásával kapcsolatos elõkészítõ

feladatokról

A Kor mány az Euró pai Ne ut ron ku ta tó Köz pont (ESS)
ma gyar or szá gi meg va ló sí tá sá nak ér de ké ben

1. a pá lyá za tok ban fog lal tak kal össz hang ban az ESS
be ru há zás ha zai hely szí ne ként Deb re cent, tar ta lék hely -
szín ként Szé kes fe hér várt ne ve zi meg,

2. fel ké ri a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert az ESS
pro jekt ma gyar or szá gi meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges elõ ké -
szí tõ fel ada tok kal össze füg gés ben a fel me rü lõ jogi, pénz -
ügyi, irá nyí tá si, szer ve ze ti és nem zet kö zi gaz da ság dip lo -
má ci ai te vé keny sé gek ko or di ná lá sá ra. Amennyi ben
 költségvetési kö te le zett ség vál la lás szük sé ges, ar ról a
 Kormány dönt.

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

A Kormány

1104/2007. (XII. 23.) Korm.

határozata

a Hajléktalanokért Közalapítvány Alapító
Okiratának módosításáról

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/B.  §-ának (5) be kez dé se és az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes kap cso -
ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör -
vény 1.  §-ának (2) be kez dé se alap ján

a) ala pí tói jog kö ré ben mó do sít ja a Haj lék ta la no kért
Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát;

b) fel hív ja a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz tert, hogy az 
Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé -
te le so rán az Ala pí tó kép vi se le té ben el jár jon;

Ha tár idõ: azon nal



c) el ren de li a mó do sí tás sal egy sé ges szer ke zet be fog -
lalt Ala pí tó Ok irat nak a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz -
zé té te lét

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter

Ha tár idõ: a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba-vé tel rõl  szóló
 ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét köve tõen

  azon nal

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
88/2007. (XII. 23.) ME

határozata

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zártkörûen
mûködõ Részvénytársaság vezérigazgatójának

felmentésérõl

Az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en
mû kö dõ Rész vény tár sa ság Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá -
sá ról  szóló 1082/2007. (X. 12.) Korm. ha tá ro zat 2. pont ja
alap ján dr. Deák Pé ter Fe ren cet, az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és
Va gyon ke ze lõ Zárt kö rû en mû kö dõ Rész vény tár sa ság ve -
zér igaz ga tó ját – a tár sa ság 2007. de cem ber 31. nap ján tör té -
nõ meg szün te té sé re te kin tet tel – 2007. de cem ber 31-ei
 hatállyal ve zér igaz ga tói meg bí za tá sa alól fel men tem.

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

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
41/2007. (XII. 23.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Egyesült Nemzetek Élelmezési

és Mezõgazdasági Szervezete (FAO) között
a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala,

a FAO Közép- és Kelet-Európai Alregionális
Hivatala, valamint a Közös Szolgáltató Központ

felállításáról  szóló megállapodás kihirdetésérõl  szóló
203/2007. (VII. 31.) Korm. rendelet

2–3.  §-a hatálybalépésérõl

A 203/2007. (VII. 31.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz -
löny 2007. jú li us 31-ei szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar

Köz tár sa ság Kor mány a és az Egye sült Nem ze tek Élel me -
zé si és Me zõ gaz da sá gi Szer ve ze te (FAO) kö zött a FAO
Euró pai és Kö zép-Ázsi ai Re gi o ná lis Hi va ta la, a FAO
 Közép- és Ke let-Eu ró pai Al re gi o ná lis Hi va ta la, valamint a 
Kö zös Szol gál ta tó Köz pont fel ál lí tá sá ról  szóló meg álla po -
dás a XVIII. cikk 31. be kez dé se ér tel mé ben azon a na pon
lép ha tály ba, ame lyen a Fe lek dip lo má ci ai úton tá jé koz tat -
ják egy mást ar ról, hogy a ha tály ba lé pés hez szük sé ges al -
kot má nyos elõ írások tel je sül tek.

A Ma gyar Fél 2007. ok tó ber 15-ei kel te zé sû jegy zé ké -
ben tá jé koz tat ta a FAO-t a ha tály ba lé pés hez szük sé ges al -
kot má nyos elõ írások tel je sü lé sé rõl, a FAO ha son ló tar tal -
mú jegy zé két a Ma gyar Fél 2007. no vem ber 29-én vet te
kéz hez. A meg álla po dás a XVIII. cikk 31. be kez dé sé nek
meg fele lõen a FAO jegy zé ke át vé te lé nek nap ján, azaz
2007. no vem ber 29-én lé pett ha tály ba.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 203/2007.
(VII. 31.) Korm. ren de let 4. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és az Egye sült 
Nem ze tek Élel me zé si és Me zõ gaz da sá gi Szer ve ze te
(FAO) kö zött a FAO Euró pai és Kö zép-Ázsi ai Re gi o ná lis
Hi va ta la, a FAO Kö zép- és Ke let-Eu ró pai Al re gi o ná lis
 Hivatala, valamint a Kö zös Szol gál ta tó Köz pont fel ál lí tá -
sá ról  szóló meg álla po dás ki hir de té sé rõl  szóló 203/2007.
(VII. 31.) Korm. ren de let 2–3. §-ai 2007. no vem ber 29-én,
azaz ket tõ ezer-hét no vem ber hu szon ki len ce di kén lép tek
ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség
Alapszabályának módosítása

A Szö vet ség a 2007. no vem ber 8-án meg tar tott köz gyû -
lé sén az Alap sza bály mó do sí tá sá ról a 7/2007. (XI. 08.)
szá mú ha tá ro zat tal a kö vet ke zõ kép pen rendelkezett:

Az Alap sza bály I. rész 1.  § 1.3. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„1.3. A Szö vet ség szék he lye: 1037 Bu da pest, Mon te vi -
deo u. 16/B.”

* * *

Zá ra dék:

Az Alap sza bály mó do sí tá sát jó vá ha gyom.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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A Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség által 2008. január 1. napjától érvényes
tagi hozzájárulásának mértékérõl

A Ma gyar Szén hid ro gén Kész le te zõ Szö vet ség 2007. no vem ber 8. nap ján meg tar tott köz gyû lé se az 5/2007. (XI. 08.)
szá mú ha tá ro za tá ban jó vá hagy ta a 2008. évi tagi hoz zá já ru lás mér té két az alábbiak szerint:

Ter mék cso port Ter mék Ft/to KN szám

1. Ben zi nek 3 600 27090010 és
27101111 – 27101190

2. Gáz ola jok 3 100 27101911 – 27101949

3. Fû tõ- és ke nõ ola jok 2 500 27101951 – 27101999

Kõ olaj 3 100 27090090

Föld gáz: Ft/em3

Föld gáz 320 27111100

Ft/TJ

9 412

* * *

Zá ra dék:

A 2008. ja nu ár 1. nap já tól ér vé nyes föld gáz tagi hoz zá já ru lás mér té két jóváhagyom.

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

A Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség
2008. évi földgáz-készletezési hozzájárulás

mértékérõl

A Ma gyar Szén hid ro gén Kész le te zõ Szö vet ség 2007.
no vem ber 8-án meg tar tott köz gyû lé se az 5/2007. (XI. 08.)
szá mú ha tá ro za tá ban jó vá hagy ta a 2008. évi föld gáz-kész -
le te zé si hoz zá já ru lás mértékét az alábbiak szerint:

Ter mék cso port Ter mék

Föld gáz: Ft/em3

Föld gáz 320 27111100

Ft/TJ

9412

* * *

Zá ra dék:

A 2008. ja nu ár 1. nap já tól ér vé nyes föld gáz-kész le te zé -
si hoz zá já ru lás mér té két jóváhagyom.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,

gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

P á l y á z a t i  k i í r á s

a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek
2008. évi költségvetési támogatására

A Ma gyar Or szág gyû lés Em ber i jogi, ki sebb sé gi, ci vil-
és val lás ügyi bi zott sá ga pá lyá za tot ír ki a nem ze ti és et ni -
kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó,
2005. de cem ber 31-ig nyil ván tar tás ba vett kul tu rá lis te vé -
keny sé get foly ta tó és/vagy ér dek kép vi se le tet el lá tó – nem -
ze ti és et ni kai ki sebb sé gi szer ve ze tek (egye sü le tek) szá -
má ra. Nem pá lyáz hat nak ki sebb sé gi ön kor mány za tok, ala -
pít vá nyok és a párttör vény ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek.

A bi zott ság a je len pá lyá zat ki írá sá val a Ma gyar Köz tár -
sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló tör vény ben a szer -
ve ze tek 2008. évi mû kö dé si tá mo ga tá sá ra el kü lö ní tett
110 mil lió fo rint oda íté lé sét ké szí ti elõ.

Mû kö dé si tá mo ga tás nak te kin ten dõ: sze mé lyi jut ta tá -
sok; do lo gi ki adá sok: üze mel te té si ki adás (fû té si költ sé -
gek, víz, áram szol gál ta tás stb.), bér le ti díj, te le fon költ ség,
pos ta költ ség, úti költ ség.

A tá mo ga tá si ké rel me ket ki zá ró lag pá lyá za ti adat la pon
le het be nyúj ta ni.

A pá lyá za tot (adat lap + mel lék le tek) egy pél dány ban –
pos tai úton, ki zá ró lag Tér ti ve vé nyes aján lott le vél ben –
(1358. Bu da pest, Szé che nyi rkp. 19.) vagy sze mé lye sen



(Or szág gyû lés Hi va ta la, Pos ta bon tó 1055. Bu da pest V.
ker. Ba las si Bál int u. 1–3) le het be nyúj ta ni 2008. feb ru ár
15-ig az Or szág gyû lés Em ber i jogi, ki sebb sé gi, ci vil- és
val lás ügyi bi zott sá gá hoz „Szer ve zet tá mo ga tá si pá lyá zat”
cím meg je lö lé sé vel.

Pos tán tör té nõ be nyúj tás ese tén a pos ta bé lyeg zõ, illetve
a Tér ti ve vé nyen fel tün te tett fel vé tel kel te leg ké sõb bi idõ -
pont ja 2008. feb ru ár 15. 24.00. óra le het, sze mé lye sen pe -
dig a pá lyá za tok 2008. feb ru ár 15. 16.00 órá ig fo gad ha -
tók el.

To váb bi in for má ci ók a Bi zott ság tit kár sá gán (tel:
441-5032, 441-5035, fax: 441-5986) kap ha tók. A pá lyá za -
ti ki írás és az adat la pok át ve he tõk az Or szág gyû lés Kép -
viselõi Iro da há za Tu da ko zó já ban (Bp. V., Szé che nyi rkp.
19.) is, illetve a pá lyá za ti adat lap ki má sol ha tó a Ma gyar
Köz löny bõl. Le tölt he tõ to váb bá a www.par la ment.hu cí -
men, illetve az Or szág gyû lés Em ber i jogi, ki sebb sé gi, ci -
vil- és val lás ügyi bi zott sá ga hon lap ján!

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a szer ve zet alap do ku men tu -
mai kö zül a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel és a bank szám -
la szer zõ dés fény má so la tát (mely nek tar tal maz nia kell a 16
vagy 24 szám je gyû bank szám la szá mot), a 2007. évi te vé -
keny ség rö vid le írá sát, iga zo lá so kat a köz tar to zá sok
(APEH, TB) (mun ka adó kat ter he lõ egyéb já ru lék- tar to zá -
sok, mun ka vál la lók tól le vont TB já ru lék) tel je sí té sé rõl a
2. szá mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko za tot ar ról, hogy a
„Ma gyar or szá gi Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé ge kért”,
a „Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért” köz ala pít vá nyok tól és a
kü lön bö zõ mi nisz té ri u mok tól el nyert tá mo ga tá sok kal a
pá lyá zat be nyúj tá sá ig el szá molt. A fent jel zett iga zo lá so -
kat és nyi lat ko za to kat a bi zott ság 2007. de cem ber 31-ei
kel te zés nél nem ré geb bi ál la pot sze rint kéri.

Az elõ zõ évi el szá mo lás, az iga zo lá sok és nyi lat ko za tok
hi á nya, valamint a szer ve zet fenn ál ló köz tar to zá sa a pá lyá -
zat ér vény te len sé gét von ja maga után.

A Bi zott ság fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét arra, hogy:
– fenn tart ja ma gá nak a jo got a pá lyá zat ban le ír tak hely -

szí nen tör té nõ el len õr zé sé re, mind az el bí rá lás elõtt, mind
azt köve tõen;

– hi ány pót lás ra, adat mó do sí tás ra a ha tár idõ le jár ta után 
nincs le he tõ ség; a hi á nyo san, vagy a meg adott ha tár idõn
túl be adott ké rel me ket nem ve szi figye lembe;

– a pá lyá za ti anyag tel jes körû be adá sa nem je len ti a tá -
mo ga tás au to ma ti kus el nye ré sét;

– a je len pá lyá za ti ki írás elõtt be nyúj tott anya go kat
nem tud ja figye lembe ven ni, ezért min den pá lyá zó szer ve -
zet tõl tel jes do ku men tá ci ót kér;

– a be kül dött pá lyá zat vissza kül dé sét nem tud ja vál lal ni;
– az el nyert tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le, hogy a

bí ró sá gi be jegy zés rõl és a bank szám la szer zõ dés rõl (bank -
szám la szám ról) nyúj tott in for má ci ók a va ló ság nak meg fe -
lel je nek, ami ért a szer ve zet el nö ke vi se li a fe le lõs sé get.

Amennyi ben bi zo nyos sá got sze rez a bi zott ság ar ról,
hogy a pá lyá zat ban meg adott va la mely in for má ció nem fe -
le l meg a va ló ság nak, illetve az el nök a 2. szá mú mel lék let -
ben ha mis nyi lat ko za tot tesz, az a szer ve zet nek a tá mo ga -
tá sá ból való ki zá rá sát von ja maga után, azaz az eset le ge -
sen meg ítélt tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó, illetve a már ki fi -
ze tett tá mo ga tás vissza fi ze ten dõ a Ma gyar Ál lam kincs tár
pár tok és tár sa dal mi szer ve ze tek tá mo ga tá sa
10032000-01457168 szám la szá má ra.

A 2008. évi költ ség ve té si tá mo ga tást a Ma gyar Ál lam -
kincs tár utal ja át a tá mo ga tás ban ré sze sí tett szer ve zet ré -
szé re egy összeg ben, amennyi ben az érin tett szer ve zet tá -
mo ga tá sa nem ha lad ja meg a 3 mil lió fo rin tot. A 3 mil lió
fo rin tot meg ha la dó költ ség ve té si tá mo ga tást a szer ve ze tek 
a ko ráb bi fo lyó sí tá si rend sze rint to vább ra is két rész let ben 
kap ják meg.

Bu da pest, 2007. de cem ber 6.

Ba log Zol tán s. k.,
a bi zott ság el nö ke
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1. számú melléklet

Ki töl ten dõ!

Nem ze ti ség:

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

ADATLAP
a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek

2008. évi költségvetési támogatásához

I.

A SZERVEZET ADATAI

(2007. december 31-ei állapot szerint)

1. A szer ve zet neve (hi te les bí ró sá gi vég zés sze rint): .......................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Szék he lye: .........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Te le fon/fax szá ma: ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Szám la szá ma (16 vagy 24 ka rak te res) és meg ne ve zé se

Szla. sz.: ••••••••–••••••••–••••••••
............................................................................................................................................................................................
Szám la ve ze tõ pénz in té zet neve: ........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
címe: ..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
A szer ve zet adó szá ma: ......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

2. A szer ve zet kép vi se le té re jo go sult sze mély(ek) neve: ...................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Tiszt sé ge: ..........................................................................................................................................................................
Címe: .................................................................................................................................................................................
Te le fon/fax szá ma: ............................................................................................................................................................

3. Ér vé nyes bí ró sá gi vég zés szá ma
szá ma: (Pl.: 7Pk.68.255/3.): ...............................................................................................................................................
kel te: ..................................................................................................................................................................................

4. Nyil ván tar tott ta gok szá ma 2007. de cem ber 31-én: ......... fõ

II.

A SZERVEZET PÉNZÜGYI HELYZETE

(2007. december 31-ei állapot szerint)

5. Összes mû kö dé si ki adás: ....................................................................................................................................... E Ft
  – sze mé lyi jut ta tás: ................................................................................................................................................ E Ft
  – mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok: ......................................................................................................................... E Ft
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  – do lo gi ki adás (üze mel te té si: fû té si költ sé gek-, víz-, áram szol gál ta tá si-), bér le ti díj, te le fon-, pos ta költ ség,
   úti költ ség stb.: .................................................................................................................................................... E Ft

6. Összes be vé tel: ........................................................................................................................................................ E Ft
  Eb bõl:
  Az 2007. év ben ka pott tá mo ga tá sok:

  – Or szág gyû lés tõl: ................................................................................................................................................ E Ft
  – Más költ ség ve té si for rás ból (MEH, mi nisz té riu mok, te le pü lé si ön kor mány za tok stb.): ..........................................
  ............................................................................................................................................................................... E Ft
  ............................................................................................................................................................................... E Ft
  ............................................................................................................................................................................... E Ft
  ............................................................................................................................................................................... E Ft
  – Köz ala pít vány tól, ala pít vány tól, egyéb tá mo ga tó tól:
  ............................................................................................................................................................................... E Ft
  ............................................................................................................................................................................... E Ft
  ............................................................................................................................................................................... E Ft
  ............................................................................................................................................................................... E Ft

  – Or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat tól:
  ............................................................................................................................................................................... E Ft
  – a szer ve zet vál lal ko zás ból ere dõ be vé te lei: ........................................................................................................ E Ft
  – tag díj be vé tel:...................................................................................................................................................... E Ft
  – elõ zõ évi pénz ma rad vány: .................................................................................................................................. E Ft

III.

AZ ORSZÁGGYÛLÉSTÕL 2007-BEN KAPOTT MÛKÖDÉSI TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSA

7. Össze sen: ................................................................................................................................................................ E Ft
  Eb bõl:
  – sze mé lyi jut ta tá sok: ............................................................................................................................................ E Ft
  – mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok: ......................................................................................................................... E Ft
  – do lo gi ki adá sok: ................................................................................................................................................. E Ft
  – prog ra mok ra for dí tott ki adá sok: ......................................................................................................................... E Ft

IV.

A SZERVEZET TÁMOGATÁSI IGÉNYE 2008. ÉVRE

8. Az Or szág gyû lés tõl igé nyelt tá mo ga tás 2008. évre: ................................................................................................ E Ft

9. A szer ve zet 2008. évi költ ség ve té si terv e.................................................................................................................. E Ft
  Ter ve zett mû kö dé si ki adá sok össze sen: ................................................................................................................. E Ft
  rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok: .............................................................................................................................. E Ft
  nem rend sze res sze mé lyi jut ta tá sok:....................................................................................................................... E Ft

  do lo gi ki adá sok:
– üze mel te té si ki adá sok (fû té si költ sé gek, víz, áram szol gál ta tás stb.):  .................................... E Ft
– bér le ti díj:  .................................... E Ft
– te le fon költ ség:  .................................... E Ft
– pos ta költ ség:  .................................... E Ft
– úti költ ség stb.:  .................................... E Ft

– Ter ve zett be vé tel össze sen:  .................................... E Ft
  Eb bõl:
  – 2008-ben vár ha tó összes tá mo ga tás: .................................... E Ft
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  – a szer ve zet vál lal ko zás ból ere dõ be vé te lei:  .................................... E Ft
  – a tárgy év re már meg lé võ sa ját for rás (tag díj, ma rad vány stb.):  .................................... E Ft

10. A szer ve zet 2008. évi te vé keny sé gi és költ ség ve té si ter vé rõl, ál lam i költ ség ve té si tá mo ga tá si igé nyé rõl a .................
.......................................................... (tes tü let, köz gyû lés) ....................................-n meg tar tott össze jö ve te lén dön tött.
Tu do má sul ve szem, hogy a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi LXXVII. tör vény 57.  §-a alap ján a
támo gatási összeg fel hasz ná lá sát az Ál la mi Szám ve võ szék el len õriz he ti.

11. 2008. évre ter ve zett ki e mel ke dõ en fon tos egye di prog ra mok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................., 2008. .....................................

..............................................................
a szer ve zet el nö ké nek

(a pá lyá za tért fe le lõs sze mély nek)
alá írá sa

Csa tolt mel lék le tek (kér jük a be nyúj tott mel lék let meg je lö lé sét):

1.  Ér vé nyes bí ró sá gi vég zés

2.  Bank szám la szer zõ dés (bank szám la szám!)

3.  A 2007. évi rend sze res te vé keny ség (max.: 2 ol dal)

4.  Iga zo lá sok a köz tar to zá sok (APEH, TB) tel je sí té sé rõl

5.  Nyi lat ko zat a Köz ala pít vá nyok tól, valamint kü lön bö zõ mi nisz té ri u mok tól el nyert tá mo ga tá sok el szá mo lá sá ról
 (Lásd 2. sz. mel lék let)

6.  A 2007. év ben az Or szág gyû lés tá mo ga tá sá ban ré sze sült szer ve ze tek pénz ügyi el szá mo lá sa. A pá lyá zat be- 
 nyúj tá sá val egy ide jû leg!

Az Adat la pon és kü lön, a szer ve zet el nö ke, vagy a pá lyá zat be nyúj tá sá ért fe le lõs sze mély alá írá sá val hi te le sí tett,
illetve a tes tü let és a köz gyû lés ál tal el fo ga dott, össze sí tett pénz ügyi be szá mo ló, amely té te le sen ki tér – szám la má so la -
tok kal együtt – az Or szág gyû lés ál tal nyúj tott pénz ügyi tá mo ga tás 2007. évi fel hasz ná lá sá ra.
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2. számú melléklet

Va la mennyi ki sebb sé gi szer ve zet ál tal ki töl ten dõ!

NYILATKOZAT

Alul írott bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt

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

nevû ki sebb sé gi szer ve zet a Ma gyar or szá gi Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé ge kért Köz ala pít vány tól, a Ma gyar or szá gi
Cigá nyokért Köz ala pít vány tól és a kü lön bö zõ mi nisz té ri u mok tól ka pott tá mo ga tá sok kal a pá lyá zat be nyúj tá sá ig ma ra -
dék ta la nul el szá molt.

Tu do má sul ve szem, hogy amennyi ben je len nyi lat ko za tom nem fe le l meg a va ló ság nak, a szer ve zet pá lyá za tát nem le het
figye lembe ven ni, illetve az eset le ge sen meg ítélt tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó szá má ra.

..................................., 2008. ........................................

..............................................................
a szer ve zet el nö ké nek

(a pá lyá za tért fe le lõs sze mély nek)
alá írá sa
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

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

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

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

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

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

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

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

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.4353 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év

Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.
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