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Kormányrendeletek

A Kormány
182/2006. (VIII. 28.) Korm.

rendelete
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá 

tartozó központi és területi államigazgatási szervek
feladat- és hatáskörérõl  szóló 

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány – az ál lam ház tar tás ról  szóló, több ször mó -
do sí tott 1992. évi XXXVIII. tör vény 88.  §-ának (1) be kez -
dé sé re fi gye lem mel – 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 (7) be -
kez dés b) pont já ban, to váb bá a víz gaz dál ko dás ról  szóló
1995. évi LVII. tör vény 3.  §-ának (4) be kez dé sé ben, a ter -
mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény 85.  §
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa alá
tar to zó köz pon ti és te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. ren -
de let (a to váb bi ak ban: R.) 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„2.  § 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 to váb bi ak ban: Fõ fel -
ügye lõ ség)

a) a mi nisz ter irá nyí tá sa alatt mû kö dõ köz pon ti hi va tal, 
ön ál ló an gaz dál ko dó, köz pon ti költ ség ve té si szerv;

b) il le té kes sé ge az or szág egész te rü le té re ki ter jed,
szék he lye: Bu da pest.”

2.  §

(1) Az R. 3.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A Fõ fel ügye lõ ség ál la mi fel adat ként el lá tan dó alap te -
vé keny sé ge kö ré ben]

„c) szol gál tat ja a mi nisz ter ál tal kért, a kor mány za ti
mun ka el lá tá sá hoz szük sé ges, te vé keny sé ge so rán ke let ke -
zett ada to kat;”

(2) Az R. 3.  §-ának g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A Fõ fel ügye lõ ség ál la mi fel adat ként el lá tan dó alap te -
vé keny sé ge kö ré ben]

„g) a ha tó sá gi fel ada tai so rán ön ál ló an, egyéb fel ada tok -
nál pe dig a mi nisz ter fel ké rés alap ján köz re mû kö dik a
nem zet kö zi fel ada tok vég re haj tá sá ban;”

3.  §

Az R. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § A Fõ fel ügye lõ ség 3.  § a) pont aa) al pont já ban

meg ha tá ro zott el sõ fo kú kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé -
del mi, va la mint víz ügyi ha tó sá gi dön té sei el len be nyúj tott
fel leb be zé se ket a mi nisz ter bí rál ja el.”

4.  §

Az R. 7. §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A mel lék let ben meg ha tá ro zott Fel ügye lõ ség szék -
he lyén kí vü li ki ren delt sé ge út ján is el lát hat ja az e ren de let -
ben meg ha tá ro zott igaz ga tá si fel ada to kat.

(4) A ki ren delt ség el ne ve zé sét és te lep he lyét a ren de let
mel lék le te tar tal maz za.”

5.  §

Az R. a kö vet ke zõ 9/A.  §-sal egé szül ki:
„9/A.  § (1) A ki ren delt ség a mel lék let ben meg ha tá ro zott 

Fel ügye lõ ség il le té kes sé gi te rü le té nek a mi nisz ter ál tal
ren de let ben meg ál la pí tott ré szén kü lö nö sen az aláb bi fel -
ada to kat lát ja el:

a) ki vizs gál ja a köz ér de kû be je len té se ket és pa na szo -
kat, ha tó sá gi el len õr zést vé gez;

b) ada tot, tényt, jo go sult sá got iga zol;
c) el vég zi a kör nye zet ál la po tá nak fi gye lem mel kí sé ré -

sé hez szük sé ges min ta vé te le ket, a hely szí ni és – ha a szük -
sé ges tár gyi fel té te lek ren del ke zés re áll nak – a spe ci á lis
(ra di o ló gi ai) mé ré se ket;

d) köz re mû kö dik a víz mi nõ sé gi kár el há rí tás – kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott – fel ada ta i nak el lá tá sá ban;

e) vé le mé nye zi
ea) a te le pü lé si ön kor mány za tok kör nye zet vé del mi,

ter mé szet vé del mi és víz ügyi tár gyú ren de let- és ha tá ro zat -
ter ve ze te it, a kör nye zet ál la po tát érin tõ ter ve i nek ter ve ze -
tét és a kör nye zet vé del mi prog ra mo kat,

eb) a ki emelt tér sé gek re vo nat ko zó, a re gi o ná lis, a me -
gyei és a kis tér sé gi te rü let fej lesz té si kon cep ci ót és prog ra -
mot, a ki emelt tér sé gi és a me gyei te rü let ren de zé si ter vet, a 
he lyi épí té si sza bály za to kat, va la mint a te le pü lés ren de zé si 
ter ve ket;

f) hoz zá fér he tõ vé te szi a kör nye zet ál la po tá ról szer zett
ada to kat, és meg fe le lõ tá jé koz ta tást ad azok ról;

g) se gí ti az ön kor mány za to kat kör nye zet vé del mi, ter -
mé szet vé del mi és víz ügyi ha tó sá gi fel ada ta ik el lá tá sá ban.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl a ki ren delt ség el -
lát ja mind azon fel ada to kat, ame lye ket a Fel ügye lõ ség ve -
ze tõ je a Fel ügye lõ ség szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat -
ban a ki ren delt ség hez te le pít.”
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6.  §

Az R. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

7.  §

(1) Ez a ren de let 2006. szep tem ber 1. nap ján lép ha tály -
ba, el já rás jo gi ren del ke zé se it a ha tály ba lé pés kor fo lya mat -
ban lé võ ügyek ben is al kal maz ni kell.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 6.  §-ának (2) be kez dé se, 7.  §-a (1) be kez dé sé -
nek d) és e) pont jai, 10.  §-ának c) és d) pont jai, va la mint a
14.  §-ának c) és d) pont ja.

(3) A meg szû nõ
a) Al só-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé -

del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség ál ta lá nos jog utód ja a
Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fel ügye lõ ség,

b) Kö rös-vi dé ki Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi 
és Víz ügyi Fel ügye lõ ség ál ta lá nos jog utód ja az Al só- Ti -
sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz -
ügyi Fel ügye lõ ség.

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

Melléklet
a 182/2006. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

[Melléklet 
a 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelethez]

I. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõségek elnevezése és székhelye

Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Gyõr

Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del -
mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Szom bat hely

Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del -
mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Szé kes fe hér vár

Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és 
Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Pécs

Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé -
del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Bu da pest

Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé -
del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Nyír egy há za

Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé -
del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Szol nok

Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del -
mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Sze ged

Észak-ma gyar or szá gi Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé -
del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Mis kolc

Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Deb re cen

II. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõségek kirendeltségeinek elnevezése és telephelye

Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és 
Víz ügyi Fel ügye lõ ség Ki ren delt sé ge, Ba ja

Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del -
mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség Ki ren delt sé ge, Gyu la

III. A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
elnevezése és székhelye

Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga -
tó ság, Gyõr

Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz -
ga tó ság, Szom bat hely

Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga -
tó ság, Szé kes fe hér vár

Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó -
ság, Pécs

Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Igaz ga tó ság, Bu da pest

Al só-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz -
ga tó ság, Ba ja

Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz -
ga tó ság, Nyír egy há za

Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Igaz ga tó ság, Szol nok

Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz -
ga tó ság, Sze ged

Észak-ma gyar or szá gi Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Igaz ga tó ság, Mis kolc

Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság,
Deb re cen

Kö rös-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó -
ság, Gyu la

IV. A nemzeti park igazgatóságok elnevezése 
és székhelye

Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Jós va fõ
Ba la to ni Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Cso pak
Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Eger
Du na-Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Pécs
Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Esz ter gom
Fer tõ-Han ság Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Sar ród
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Hor to bágy
Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Kecs ke mét
Kö rös-Ma ros Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Szar vas
Õr sé gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Õri szent pé ter
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A Kormány
188/2006. (IX. 5.) Korm.

rendelete
a csomagolásról és a csomagolási hulladékok

kezelésének részletes szabályairól  szóló
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény 14.  §-a (6) be kez dé sé nek a) pont já ban, va la mint
59.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A cso ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la dék ke ze lé sé nek 
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. ren de -
let (a to váb bi ak ban: Kr.) 3.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke -
zé sek lép nek:

„3.  § (1) Nem for gal maz ha tó olyan cso ma go lás, il let ve
nem he lyez he tõ el ter mék olyan cso ma go lás ban, amely -
ben, il let ve amely nek cso ma go lá sá ban, il let ve an nak
össze te võ i ben – a (2) be kez dés ki vé te lé vel – az ólom, kad -
mi um, hi gany és króm (VI) (a to váb bi ak ban együtt: ne héz -
fém) össze sí tett kon cent rá ci ó ja a 0,01 tö meg szá za lé kot
meg ha lad ja.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti la lom nem ter -
jed ki:

a) az ólom kris tály cso ma go lás ra;

b) a cso ma go lá si cé lú üveg re, ha az (1) be kez dés sze -
rin ti ha tár ér ték túl lé pé sét ki zá ró lag az elõ ál lí tás hoz fel -
hasz nált anya gá ban hasz no sí tott üveg cse rép ne héz fém tar -
tal ma okoz za, és az üveg gyár tá si fo lya mat so rán ne héz fém 
szán dé kos hoz zá adá sá ra nem ke rült sor;

c) a mû anyag lá dá ra, il let ve rak lap ra, ha anya gá ban tör -
té nõ hasz no sí tás ered mé nye ként ál lít ják elõ.

(3) Amennyi ben a (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset -
ben az át la gos ne héz fém-kon cent rá ció az egyes üveg ol -
vasz tó ke men cék ben vég zett, a nor má lis és rend sze res
 tevékenységet jel lem zõ, bár mely ti zen két egy mást kö ve tõ
ha vi el len õr zõ mé rés alap ján túl lé pi a 0,02 tö meg szá za lé -
kot, az elõ ál lí tó kö te les er rõl a ha tó ság nak je len tést
 küldeni. A je len tés nek tar tal maz nia kell:

a) a mért ér té ke ket,

b) az al kal ma zott mé ré si mód sze rek le írá sát,

c) a je len lé võ ne héz fém-kon cent rá ció fel té te le zett for -
rá sát, va la mint

d) a ne héz fém-kon cent rá ció csök ken té sé re ter ve zett
 intézkedések rész le tes le írá sát.

(4) Amennyi ben a cso ma go lá si cé lú üve get nem az
 Európai Kö zös ség te rü le tén ál lí tot ták elõ, a (3) be kez dés
sze rin ti je len tés té te li kö te le zett ség a cso ma go lá si cé lú
üveg el sõ ha zai for ga lom ba ho zó ját ter he li. Az Eu ró pai
Kö zös ség más tag ál la má ból tör tént be ho za tal ese tén a for -
ga lom ba ho zó az érin tett tag ál lam ban a 2001/171/EK

 bizottsági ha tá ro zat 5. cik ke alap ján meg tett be je len tés
má so la tát kö te les a ha tó ság ké ré sé re be mu tat ni.

(5) A (3) be kez dés sze rin ti el len õr zõ mé ré sek ered mé -
nye it és az al kal ma zott mé ré si mód sze re ket az elõ ál lí tó,
 illetve a (4) be kez dés sze rin ti eset ben az el sõ for ga lom ba
ho zó kö te les a ha tó ság ké ré sé re bár mi kor ren del ke zés re
bo csá ta ni.

(6) A (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti eset ben az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ti la lom ak kor nem áll fenn, ha

a) cso ma go lá si hul la dék nak mi nõ sü lõ mû anyag alap -
anya gú lá da, rak lap ke rül fel hasz ná lás ra,

b) az új alap anyag tö me ge a fel hasz nált hul la dék tö me -
gé nek 20%-át nem ha lad ja meg,

c) ne héz fém a gyár tás so rán nem ke rül fel hasz ná lás ra,
d) az elõ ál lí tott mû anyag lá dák és rak la pok olyan

 elosztó, il let ve hasz no sí tó rend szer be ke rül nek, ahol élet -
tar ta muk alatt a rend szer ben ma ra dá suk 90%-os arány ban
biz to sí tott, és

e) a mû anyag lá dák és rak la pok fel hasz ná lá sa egye di
nyil ván tar tás ra ke rül.

(7) A (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti mû anyag lá dá kat,
rak la po kat a ne héz fém tar ta lom ra uta ló azo no sí tó jel zés sel
kell el lát ni. Az azo no sí tó jel zés sel el lá tott mû anyag lá dák,
rak la pok vissza gyûj té sét és új ra hasz ná la tát, hasz no sí tá sát
a gyár tó, il let ve a for gal ma zó kö te les biz to sí ta ni.”

2.  §

A Kr. 13.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(1) Az e ren de let
a) 3.  § (1)–(6) be kez dé sé ben fog lal tak be tar tá sát az

a köz egész ség ügyi ha tó ság,
b) 3.  § (7) be kez dé se sze rin ti azo no sí tó je lö lés és az 5.  § 

sze rin ti azo no sí tás hasz ná la tát, va la mint a 4.  § sze rin ti
 lényegi kö ve tel mé nyek nek va ló meg fe le lést a fo gyasz tó -
vé del mi ha tó ság
kü lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint el len õr zi.”

3.  §

(1) A Kr. 14.  §-a (5) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak va ló
meg fe le lést szol gál ja:]

„g) a Bi zott ság 2001/171/EK ha tá ro za ta (2001. feb ru -
ár 19.) a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la dék ról  szóló
94/62/EK irány elv ben meg ha tá ro zott ne héz fém kon cent rá -
ció-szin tek kel kap cso lat ban az üveg cso ma go lás ra vo nat -
ko zó el té rés fel té te le i nek meg ha tá ro zá sá ról,”

(2) A Kr. 14.  §-ának (5) be kez dé se az aláb bi új i) pont tal
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi i) pont meg je lö lé se
j) pont ra vál to zik:
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[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak va ló
meg fe le lést szol gál ja:]

„i) a Bi zott ság 2006/340/EK ha tá ro za ta (2006. má jus 8.)
a 2001/171/EK ha tá ro zat nak a 94/62/EK irány elv ben meg -
ha tá ro zott ne héz fém kon cent rá ció-szin tek kel kap cso lat ban
az üveg cso ma go lás ra vo nat ko zó el té rés ér vé nyes sé gé nek
meg hosszab bí tá sa ér de ké ben tör té nõ mó do sí tá sá ról,”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép
 hatályba, egy ide jû leg a Kr. 14.  §-a (4) be kez dé sé nek
a) pont ja ha tá lyát vesz ti.

(2) A Kr. – e ren de let 1.  §-ával mó do sí tott – 3.  §-ának
(3)–(5) be kez dé sé ben elõ írt je len tés té te li kö te le zett sé get
el sõ al ka lom mal e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ 13. hó nap
el sõ nap ján kell tel je sí te ni.

(3) Ez a ren de let a kö vet ke zõ jo gi ak tu sok nak va ló meg -
fe le lést szol gál ja:

a) a Bi zott ság 2001/171/EK ha tá ro za ta (2001. feb ru ár
19.) a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la dék ról  szóló
94/62/EK irány elv ben meg ha tá ro zott ne héz fém kon cent rá -
ció-szin tek kel kap cso lat ban az üveg cso ma go lás ra vo nat -
ko zó el té rés fel té te le i nek meg ha tá ro zá sá ról, 3–5. cik kek;

b) a Bi zott ság 2006/234/EK ha tá ro za ta (2006. má -
jus 8.) a 2001/171/EK ha tá ro zat nak a 94/62/EK irány elv -
ben meg ha tá ro zott ne héz fém kon cent rá ció-szin tek kel kap -
cso lat ban az üveg cso ma go lás ra vo nat ko zó el té rés ér vé -
nyes sé gé nek meg hosszab bí tá sa ér de ké ben tör té nõ mó do -
sí tá sá ról.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Mi nisz te ri ren de le tek

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter, valamint
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

37/2006. (VIII. 18.) KvVM–FVM
együttes rendelete

a Vásárhelyi-terv I. ütemében megvalósuló
Hanyi-Tiszasülyi és Nagykunsági árvízi tározók

területével érintett földrészletek jegyzékérõl,
valamint az egyszeri térítés, az igénybevétel

és a kártalanítás részletes szabályairól

A Ti sza-völgy ár ví zi biz ton sá gá nak nö ve lé sét, va la mint 
az érin tett tér ség te rü let- és vi dék fej lesz té sét szol gá ló
prog ram (a Vá sár he lyi-terv to vább fej lesz té se) köz ér de kû -

sé gé rõl és meg va ló sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXVII. tör -
vény 24.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A Vá sár he lyi-terv to vább fej lesz té se I. üte mé ben lé te sü -
lõ Ha nyi-Ti sza sü lyi és Nagy kun sá gi ár ví zi tá ro zók te rü le -
té vel érin tett föld rész le tek jegy zé két, te le pü lé sen kén ti
bon tás ban és hely raj zi szám sze rin ti fel so ro lás ban e ren de -
let mel lék le te tar tal maz za.

2.  §

A föld rész le tek tá ro zók ba tör té nõ so ro lá sá ra, az  egy -
szeri té rí tés re, az igény be vé tel re és a kár ta la ní tá ra vo nat -
ko zó an a Vá sár he lyi-terv I. üte mé ben meg va ló su ló
 Cigánd-Tiszakarádi és Ti sza rof fi ár ví zi tá ro zók te rü le té vel 
érin tett föld rész le tek jegy zé ké rõl, va la mint az egy sze ri
 térítés, az igény be vé tel és a kár ta la ní tás rész le tes sza bá lya -
i ról  szóló 4/2005. (II. 22.) KvVM–FVM együt tes ren de let
(a to váb bi ak ban: R.) ren del ke zé se it kell al kal maz ni az zal,
hogy az R. 2 § (1) be kez dé se sze rin ti ké rel met a  beruházó
e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 90 na pon be lül kö te les
be nyúj ta ni.

3.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Ko vács Kál mán s. k., Gráf Jó zsef s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si

mi nisz té ri u mi ál lam tit kár  mi nisz ter

Melléklet
a 37/2006. (VIII. 18.) KvVM–FVM együttes rendelethez

A Hanyi-Tiszasülyi árvízi tározó területével érintett
földrészletek

Jász kis ér

0264/2, 0264/3 0264/4, 0264/5, 0264/6, 0264/7,
0264/8, 0264/9, 0264/10, 0264/11, 0264/14, 0264/15,
0264/16, 0264/17, 0264/18, 0264/19, 0264/20, 0264/21,
0264/22, 0264/23, 0264/24, 0264/25, 0264/26, 0264/27,
0264/28, 0264/29, 0265, 0266, 0267, 0284/2, 0284/3,
0284/4, 0284/5, 0284/6, 0284/7, 0284/8, 0284/9, 0284/10,
0284/11, 0284/12, 0284/14, 0284/16, 0284/17, 0284/20,
0284/21, 0284/22, 0284/23, 0284/24, 0284/25, 0284/26,
0284/27, 0284/28, 0284/29, 0284/30, 0284/31, 0284/32,
0284/33, 0284/34, 0284/35, 0284/36, 0284/37, 0285,
0286, 0297, 0298, 0299/1, 0299/2, 0300, 0303, 0306,
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0307/1, 0307/2, 0308, 0309/3, 0309/5, 0309/6, 0309/7,
0311, 0315, 0316/1, 0316/2, 0317, 0319, 0321/1, 0321/2,
0322, 0323, 0326, 0329/1, 0329/2, 0330, 0332, 0333,
0334/2, 0334/3, 0334/4, 0334/5, 0335, 0336, 0337, 0338,
0339, 0340, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348/1,
0348/2, 0350, 0351/1, 0351/2, 0352, 0353/2, 0353/3,
0353/4, 0355, 0356, 0377, 0378, 0379, 0380/3, 0380/4,
0384, 0393, 0399, 0400, 0402/1, 0402/2, 0402/3, 0402/4,
0408, 0409/1, 0409/2, 0415, 0428, 0435/1, 0435/2, 0437,
0438, 0439/10, 0439/2, 0439/3, 0439/4, 0439/5, 0439/6,
0439/7, 0439/8, 0439/9, 0440/1, 0440/2, 0441, 0443,
0444, 0445/1, 0445/2, 0455/1, 0455/2, 0458, 0459, 0460,
0464, 0465, 0468/1, 0468/2, 0468/3, 0468/4, 0482,
0488/1, 0488/2, 0488/3, 0494, 0496, 0500, 0502, 0535/1,
0535/2, 0535/3, 0535/4, 0535/5, 0535/6, 0535/7, 0536,
0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542/1, 0542/2, 0542/3,
0542/4, 0542/5, 0542/6, 0542/7, 0542/8, 0542/9, 0542/10,
0542/11, 0542/12, 0542/13, 0543, 0544, 0546, 0547/1,
0547/2, 0550, 0551/1, 0551/2, 0551/3, 0551/4, 0551/5,
0551/6, 0551/7, 0551/8, 0551/9, 0551/10, 0551/11,
0551/12, 0551/13, 0551/14, 0551/15, 0551/16, 0552,
0553, 0554/1, 0554/2, 0554/3, 0554/4, 0554/5, 0554/6,
0554/7, 0554/8, 0554/9, 0554/10, 0555, 0556/2, 0556/4,
0556/5, 0556/6, 0556/7, 0556/8, 0556/9, 0556/10,
0556/11, 0556/12, 0556/13, 0556/15, 0556/16, 0556/17,
0556/18, 0556/19, 0556/20, 0556/21, 0557, 0558/1,
0558/2, 0559, 0560, 0563, 0565/1, 0565/2, 0565/3,
0565/4, 0565/5, 0570, 0571, 0573, 0574, 0575/1, 0575/2,
0577, 0578/1, 0578/2, 0578/3, 0578/4, 0581, 0582/1,
0582/2, 0582/3, 0582/4, 0582/5, 0582/6, 0582/7, 0582/8,
0582/9, 0583, 0586, 0587, 0591/2, 0591/3, 0591/4,
0591/5, 0591/6, 0591/7, 0591/8, 0606/1, 0606/2, 0606/3,
0606/4, 0608, 0619, 0620/1, 0620/2, 0620/3, 0620/4,
0620/5, 0620/6, 0620/7, 0620/8, 0896/1, 0896/2, 0896/3,
0896/4, 0896/5, 0896/6, 0896/7, 0896/8, 0898, 0899,
0900, 0901, 0902/1, 0902/2, 0902/3, 0902/4, 0902/5,
0942/2, 0942/3, 0942/4, 0944, 0945, 0946, 0948/1,
0948/2, 0948/3, 0948/4, 0948/5, 0948/6, 0948/7, 0948/8,
0949, 0950/2, 0950/3, 0950/4, 0951/2, 0951/3, 0952,
0953/2.

Ti sza süly

0424/2, 0477, 0480, 0481/2, 0481/3, 0481/4, 0481/5,
0481/6, 0481/7, 0481/8, 0481/9, 0481/10, 0481/11,
0481/12, 0481/13, 0481/14, 0481/15, 0481/16, 0481/17,
0481/18, 0481/19, 0481/20, 0481/21, 0481/22, 0481/23,
0481/24, 0481/25, 0481/26, 0481/27, 0481/28, 0481/29,
0481/30, 0481/31, 0481/32, 0481/33, 0481/34, 0481/35,
0481/36, 0481/37, 0481/38, 0481/39, 0481/40, 0481/41,
0481/42, 0481/43, 0481/44, 0481/45, 0482, 0484, 0485,
0489, 0490, 0491, 0493, 0495/2, 0495/3, 0495/4, 0498,
0499, 0500, 0503, 0506, 0507, 0508, 0512, 0514, 0515,
0516, 0518/2, 0519/1, 0519/2, 0520, 0521, 0522/1,
0522/2, 0523, 0524, 0525/1, 0525/2, 0527, 0528, 0529/1,
0529/2, 0530, 0531, 0532, 0537, 0538/2, 0538/3, 0538/4,
0539, 0541/2, 0547/3, 0550, 0551/1, 0551/2, 0551/3,

0551/4, 0551/5, 0551/6, 0551/7, 0551/8, 0552, 0553,
0554, 0555, 0556, 0557, 0558/1, 0558/2, 0558/3, 0559,
0560/1, 0561/3, 0561/4, 0562/1, 0563/1.

Pély

0101, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0111, 0112,
0115, 0116, 0117, 0118/1, 0118/2, 0118/4, 0118/5, 0121,
0122/1, 0122/2, 0125, 0130, 0131, 0135, 0136, 0137,
0138, 0139/1, 0139/2, 0140, 0141, 0144/1, 0144/2, 0145,
015/1, 015/2, 015/3, 015/4, 015/6, 015/8, 015/9, 0153,
0154/1, 0154/3, 0154/4, 0154/5, 0157, 0158/1, 0158/2,
0158/4, 0158/5, 0158/6, 0158/7, 0158/8, 0165/1, 0174/3,
0174/4, 0174/6, 0174/7, 0174/8, 0174/9, 0174/10,
0174/12, 0174/13, 0174/14, 0174/16, 0174/17, 0174/19,
0174/20, 0174/21, 0174/22, 0192, 0193, 0194/1, 0194/4,
0194/5, 0194/6, 0194/7, 0194/9, 0194/12, 0194/13,
0194/14, 0194/15, 0194/16, 021, 023/1, 023/2, 023/3,
023/4, 023/5, 023/6, 023/7, 032, 033, 034, 035/1, 035/2,
035/3, 035/4, 035/5, 035/6, 035/7, 0353, 0358/1, 0358/2,
0359, 0360/2, 0362/1, 0362/2, 0362/3, 0362/4, 0362/5,
0362/6, 0362/7, 0362/8, 0362/9, 0362/10, 0362/11,
0362/12, 0362/13, 0362/14, 0362/15, 0362/16, 0362/17,
0362/18, 0362/19, 0362/20, 0362/21, 0362/22, 0362/23,
0362/24, 0362/25, 0365, 0366/2, 0367, 0369, 037, 0370/1,
0370/2, 0370/3, 0370/4, 0370/5, 0370/6, 0371, 0372,
0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380/1,
0380/2, 0380/3, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0389,
0393, 0399/2, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0406,
0407/1, 049, 05/1, 05/2, 050, 051/1, 051/2, 052/1, 052/2,
053, 054, 0545, 0546/3, 0546/4, 0546/6, 0547, 0548, 055,
0551, 0552, 0553, 0554, 0555/3, 0556, 0557/1, 056, 057,
058, 060, 062, 063, 066, 070, 074, 078, 079, 082, 083,
084/1, 084/2, 085, 093, 097.

A Nagykunsági árvízi tározó területével érintett
földrészletek

Ti sza bu ra

066/1, 066/2, 066/3, 066/4, 067, 0101/1, 0101/2,
0101/6, 0101/7, 0101/8, 0101/9, 0106, 0107/1, 0107/2,
0108, 0109, 0110, 0111, 0112/1, 0112/2, 0113, 0114,
0115/1, 0115/2, 0115/3, 0115/4, 0118, 0119/2, 0119/4,
0119/5, 0119/6, 0119/8, 0119/9, 0119/10, 0119/11,
0119/12, 0119/13, 0119/14, 0119/15, 0124, 0130, 0131,
0132/1, 0132/2, 0132/3, 0132/4, 0133, 0134, 0136,
0137/1, 0137/2, 0137/3, 0137/4, 0137/5, 0137/6, 0137/7,
0137/8, 0137/9, 0138, 0139/1, 0139/2, 0139/3, 0140,
0142, 0144, 0145, 0147, 0148/1, 0148/2, 0149, 0150/1,
0150/2, 0151, 0152/1, 0152/2, 0154, 0155/1, 0155/2,
0155/3, 0155/4, 0155/5, 0156, 0157/1, 0157/2, 0157/3,
0158/1, 0158/2, 0158/3, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164/1,
0164/2, 0166, 0167/1, 0167/2, 0168, 0175, 0176, 0177,
0180, 0181, 0191, 0194, 0195/2, 0195/3, 0195/4, 0195/5,
0195/6, 0196, 0197/1, 0197/3, 0197/4, 0198, 0199/1,
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0199/4, 0199/5, 0199/6, 0199/7, 0202, 0424, 0428/1,
0428/2, 0429, 0430/1, 0430/2, 0430/3, 0430/4, 0430/5,
0435/1, 0441.

Ti sza roff

0218/3

Abád sza lók

0745/1, 0745/2, 0749/1, 0750/1, 0750/2, 0750/3,
0754/1, 0758/1, 0758/2, 0760, 0761/1, 0761/2, 0764/1,
0765/5, 0765/7, 0765/8, 0765/9, 0765/10, 0765/11,
0765/12, 0765/13, 0768/1, 0770/3, 0770/5, 0772/5, 0775,
0776/1, 0776/2, 0787/2, 0793/2, 0793/3, 0793/4, 0793/6,
0793/9, 793/10, 0793/11, 0794, 0799, 0802, 0803/1,
0803/2, 0810, 0811/1, 0811/3, 0812/5, 0812/6, 0812/7,
0814/1, 0815/2, 0815/3, 0815/5, 0815/6, 0815/7

Kun he gyes

0958/9, 0958/10, 0958/11, 0959/1, 0960, 0961/7,
0961/8, 0961/9, 0961/10, 01016/2, 01016/4, 01016/5,
01016/6, 01017/4, 01017/7, 01017/8, 01017/9, 01020/1,
01021/5, 01026/1, 01028/5, 01028/8, 01028/9, 01028/10,
01028/11, 01028/12, 01029, 01030, 01031, 01032/3,
01032/4, 01033, 01034/1, 01034/2, 01034/3, 01035,
01036, 01037/4, 01041/1, 01042/11, 01042/12, 01042/13,
01042/14, 01042/16, 01042/17, 01042/18, 01042/19,
01043/3, 01043/4, 01043/7, 01043/8, 01043/9, 01043/10,
01043/11, 01043/12, 01043/13, 01043/14, 01043/16,
01043/17, 01043/18, 01043/19, 01044, 01045, 01046/2,
01046/3, 01046/4, 01046/5, 01046/6, 01046/7, 01046/8,
01046/9, 01046/10, 01046/11, 01046/12, 01046/13,
01046/14, 01046/15, 01047, 01048/2, 01048/3, 01048/4,
01048/5, 01048/6, 01048/7, 01048/8, 01048/9, 01048/10,
01048/11, 01048/12, 01048/13, 01048/14, 01048/15,
01048/16, 01048/17, 01051, 01054, 01055, 01056,
01057/3, 01058, 01059, 01060, 01061/1, 01062/7,
01062/8, 01062/9, 01062/10, 01062/12, 01062/13,
01062/14, 01062/15, 01062/16, 01062/17, 01062/18,
01063, 01064/1, 01064/2, 01065/1, 01065/2, 01065/3,
01065/4, 01065/5, 01065/6, 01065/7, 01065/8, 01065/9,
01065/10, 01065/11, 01065/12, 01065/13, 01065/14,
01065/15, 01065/16, 01065/17, 01065/18, 01065/19,
01065/20, 01065/21, 01067/3, 01071, 01072, 01073,
01074, 01075/1, 01075/2, 01076/2, 01076/3, 01076/4,
01076/5, 01076/6, 01076/7, 01076/8, 01077, 01078,
01079/1, 01079/2, 01080, 01081/3, 01081/6, 01081/7,
01081/9, 01081/10, 01081/11, 01081/13, 01081/14,
01081/15, 01081/21, 01081/22, 01081/23, 01081/24,
01082, 01084/1, 01084/2, 01085, 01086, 01088/1,
01088/2, 01089, 01090/3, 01090/4, 01103/2, 01103/3,
01107/2, 01107/3, 01107/4, 01107/5, 01107/6, 01107/7,
01107/8, 01107/10, 01107/11, 01107/12, 01107/14,
01107/15, 01107/16, 01107/17, 01107/18, 01108,
01109/2, 01110/2, 01112, 01113, 01114/5, 01114/6,
01114/7, 01114/8, 01114/9, 01115, 01116, 01117,
01118/3.

Ti sza gyen da

016, 017, 018/2, 018/3, 018/4, 018/5, 018/7, 018/8,
018/9, 018/10, 019/1, 019/2, 022/2, 022/3, 022/4, 022/6,
022/7, 023, 027, 028, 031, 033/1, 033/2, 034, 035, 036/1,
036/2, 038, 042, 045, 048, 049, 050, 052, 055, 056, 057,
058, 059, 060, 062, 063, 066, 067, 068/1, 068/2, 069, 070,
076, 077, 078, 079, 080, 081, 082/4, 082/9, 082/10,
082/11, 082/12, 082/13, 082/32, 082/33, 089, 090, 091,
092, 093, 0108, 0116, 0117/1, 0117/2, 0118, 0119, 0120,
0121/1, 0121/2, 0122, 0123/5, 0123/6, 0123/7, 0123/8.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter, 
valamint a pénzügyminiszter

38/2006. (VIII. 22.) KvVM–PM 
együttes rendelete

az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si
egy ség ke res ke del mi rend szer mû köd te té sé vel

kap cso la tos fel ügye le ti díj meg fi ze té sé nek 
részletes szabályairól

Az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek
 kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. tör vény 20.  §-a
(7) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren del jük el:

1.  §

1. (1) A kü lön jog sza bá lyok* sze rint a tárgy év re meg -
ál la pí tott ki bo csá tá si egy ség mennyi sé gek alap ján az üze -
mel te tõ ál tal ki szá mí tott fel ügye le ti dí jat ezer fo rint ra ke -
re kít ve egy összeg ben kell át uta lá si meg bí zás sal tel je sí te ni 
a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 28-ig 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 to váb bi ak ban: Fõ fel ügye lõ ség) Ma gyar Ál lam kincs tár -
nál ve ze tett 10032000-00287261-00000000 szá mú elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si szám lá já ra.

(2) Be zá ró lé te sít mény ese té ben, az üze mel te tõ kö te les
a lé te sít mény be zá rá sá nak be je len té sé vel egy ide jû leg a be -
zá rás évé re meg ál la pí tott fel ügye le ti díj tel jes össze gét
meg fi zet ni.

(3) Az át uta lá si meg bí zá son a köz le mény ro vat ban fel
kell tün tet ni az üze mel te tõ UHG en ge dé lyé nek azo no sí tá si 
szá mát, il let ve a tárgy évet.

(4) Amennyi ben az üze mel te tõ a fel ügye le ti dí jat nem
fi ze ti meg az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pon tig, a
Fõ fel ügye lõ ség a ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 8 na pon be lül fi -
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ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé nek el mu lasz tá sát meg ál la -
pí tó ha tá ro za tot bo csát ki.

2.  §

A be fi ze tett fel ügye le ti díj ról a Fõ fel ügye lõ ség szám lát
ál lít ki, és a be fi ze té sét kö ve tõ har minc na pon be lül meg -
kül di az üze mel te tõ nek.

3.  §

(1) A fel ügye le ti díj fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé rõl
a Fõ fel ügye lõ ség nyil ván tar tást ve zet.

(2) A fel ügye le ti dí jak nyil ván tar tá sá ra és el szá mo lá sá ra 
– az (1) be kez dés ben fog lal tak fi gye lem be vé te le mel lett –
az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té -
si kö te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról  szóló jog sza bály elõ -
írá sa it kell al kal maz ni.

4.  §

(1) A ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép  ha -
tályba.

(2) A 2005. év re meg ál la pí tott ki bo csá tá si egy ség
mennyi sé gek alap ján ki szá mí tott fel ügye le ti dí jat az üze -
mel te tõ nek 2006. szep tem ber 30-ig kell meg fi zet nie.
Amennyi ben az üze mel te tõ a meg adott idõ pon tig nem tel -
je sí ti díj fi ze té si kö te le zett sé gét, a Fõ fel ügye lõ ség az 1.  §
(4) be kez dés ren del ke zé sei sze rint jár el.

Ko vács Kál mán s. k., Dr. Ve res Já nos s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi pénz ügy mi nisz ter

 mi nisz té ri u mi ál lam tit kár

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter,
az egészségügyi miniszter, valamint
a szociális és munkaügyi miniszter

59/2006. (VIII. 14.) FVM–EüM–SZMM
együttes rendelete

a ter mé sze tes ás vány víz, a for rás víz, az ivó víz,
az ás vá nyi anyag gal dú sí tott ivó víz és az íze sí tett víz

pa lac ko zá sá nak és for ga lom ba ho za ta lá nak
sza bá lya i ról  szóló

65/2004. (IV. 27.) FVM–ESZCSM–GKM együt tes
rendelet módosításáról*

* Az együt tes ren de let tel jes szö ve ge a Ma gyar Köz löny 2006. au gusz tus
14-i 102. szá má ban je lent meg.

Kor mány ha tá ro zat

A Kormány
2150/2006. (IX. 4.) Korm.

határozata
egyes kétoldalú határvízi egyezmények alapján

mûködõ közös bizottságok tagjainak kijelölésérõl

A Kor mány

1. a Ma gyar–Oszt rák Víz ügyi Bi zott ság ba el sõ meg ha -
tal ma zott ként dr. Var ga Mik lóst, má so dik meg ha tal ma -
zott ként Ja nák Emilt ki je lö li;

2. a Ma gyar–Ro mán Víz ügyi Bi zott ság ba meg ha tal ma -
zott ként Ha raszt hy Lász lót, a meg ha tal ma zott he lyet te se -
ként An tók Gá bort ki je lö li;

3. a Ma gyar–Uk rán Ha tár ví zi Víz gaz dál ko dá si Bi zott -
ság ba meg ha tal ma zott ként Ha raszt hy Lász lót, a meg ha tal -
ma zott he lyet te se ként Bod nár Gás párt ki je lö li;

4. a Ma gyar–Szlo vák Ha tár ví zi Bi zott ság ba meg ha tal -
ma zott ként Tát rai Mik lóst, a meg ha tal ma zott he lyet te se -
ként Ko rom pay And rást ki je lö li;

5. az Ál lan dó Ma gyar–Hor vát Víz gaz dál ko dá si Bi zott -
ság ba meg ha tal ma zott ként dr. Er dey Györ gyöt, a meg ha -
tal ma zott he lyet te se ként Ko rom pay And rást ki je lö li;

6. az Ál lan dó Ma gyar–Szlo vén Víz gaz dál ko dá si Bi -
zott ság ba meg ha tal ma zott ként Ko vács Kál mánt, a meg ha -
tal ma zott he lyet te se ként dr. Feny ve si Bé lát ki je lö li;

7. a Ma gyar–Szerb Víz gaz dál ko dá si Bi zott ság ba meg -
ha tal ma zott ként dr. Var ga Mik lóst, a meg ha tal ma zott he -
lyet te se ként Ko vács Pé tert ki je lö li;

8. a kö zös bi zott sá gok ban – amennyi ben azt a nem zet -
kö zi egyez mény le he tõ vé te szi – a to váb bi ma gyar ta gok
és azok he lyet te se i nek ki je lö lé sét a meg ha tal ma zot tak ha -
tás kö ré be utal ja;

9. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy az 1–7. pon tok sze -
rin ti sze mé lyi dön té sek rõl e ha tá ro zat köz zé té te lé tõl, il let -
ve a 8. pont sze rin ti ki je lö lé sek rõl a kül ügy mi nisz ter nek
kül dött ér te sí tés tõl szá mí tott 15 na pon be lül az érin tett fe -
le ket dip lo má ci ai jegy zék út ján tá jé koz tas sa.

10. E ha tá ro zat a köz zé té te lé nek nap ján lép ha tály ba,
ez zel egy ide jû leg az egyes két ol da lú ha tár ví zi egyez mé -
nyek alap ján mû kö dõ kö zös bi zott sá gok ma gyar ta go za tát
érin tõ ki ne ve zé sek rõl, fel men té sek rõl és meg erõ sí té sek rõl
 szóló 2314/2004. (XII. 11.) Korm. ha tá ro zat és a
 Magyar–Ju go szláv Víz gaz dál ko dá si Bi zott ság mû kö dé sé -
nek fel újí tá sá ból kö vet ke zõ, va la mint a Ma gyar–Ro mán
Víz ügyi Mû sza ki Ve gyes bi zott ság ma gyar ta go za tát érin -
tõ in téz ke dé sek rõl  szóló 2132/1997. (V. 28.) Korm. ha tá -
ro zat 1. és 3. pont ja ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Mi nisz te ri uta sí tá sok

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
19/2006. (K. V. Ért. 10.) KvVM

uta sí tá sa
az egy sé ges köz szol gá la ti sza bály zat ról

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.
tör vény 6. §-ának (1) be kez dé se, il let ve a köz tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény, va la mint az
egyéb tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2001. évi XXXVI.
tör vény 106. § (6) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1. §

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um ban (a to -
váb bi ak ban: Mi nisz té ri um) a mun kál ta tó jog kör gya kor lá -
sát, va la mint a Mi nisz té ri um köz tiszt vi se lõ i nek a köz szol -
gá la ti jog vi szony ból ere dõ egyes jo gai és kö te le zett sé gei
ér vé nye sí té sé nek rend jét a je len uta sí tás mel lék le tét  ké -
pezõ Egy sé ges Köz szol gá la ti Sza bály zat (a to váb bi ak ban:
Sza bály zat) sze rint ha tá ro zom meg.

2.§

(1) Ez az uta sí tás ki ad má nyo zá sa nap ján* lép ha tály ba.
A mel lék le tét ké pe zõ Egy sé ges Köz szol gá la ti Sza bály zat
16. §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja, a 24. §-a fe let ti al cím
és a 24. §-a a ha tály ba lé pé sé tõl 2006. de cem ber 31.  nap -
jáig ha tá lyos.

(2) A ha tály ba lé pés elõtt be nyúj tott, és a Sza bály zat ren -
del ke zé se i vel össze füg gõ ké rel mek el bí rá lá sá ra a Sza bály -
zat ha tály ba lé pé se elõtt ha tá lyos sza bá lyo kat kell al kal -
maz ni, ha az ked ve zõbb a köz tiszt vi se lõ re néz ve.

(3) Az uta sí tás ha tály ba lé pé se elõtt ha tá lyos sza bá lyok
alap ján meg kö tött szer zõ dé se ket a Sza bály zat nem érinti.

(4) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ide gen 
nyelv tu dás anya gi el is me ré sé nek és ösz tön zé sé nek egyes
kér dé se i rõl szó ló 4/1989. (KVÉ 5.) KVM uta sí tás, az il let -
mé nyek elõ ze tes ki fi ze té sé nek rend jé rõl szó ló 1/1996. szá -
mú, a KTM köz tiszt vi se lõ i nek jut ta tá si rend sze ré rõl szó ló
1/1998. szá mú, a ki ne ve zé sek, fel men té sek, ve ze tõi meg -
bí zá sok és vissza vo ná sok rend jé rõl szó ló 1/2000. szá mú, a
KTM köz tiszt vi se lõ i nek jut ta tá si rend sze ré rõl szó ló
1/1997. szá mú ál lam tit ká ri in téz ke dés mó do sí tá sá ról szó ló 
4/2001. szá mú, a mun kál ta tói jog kör gya kor lá sá ról szó ló
8/2005. szá mú, va la mint az egy sé ges köz szol gá la ti sza -
bály zat kiadásáról szóló 9/2004. számú köz igaz ga tá si ál -
lam tit ká ri intézkedések hatályukat vesztik.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

* A ki ad má nyo zás nap ja: 2006. szep tem ber 11.

Mel lék let a 19/2006. (K. V. Ért. 10.) KvVM uta sí tás hoz

EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

I. fe je zet

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. §

Az egy sé ges Köz szol gá la ti Sza bály zat (a to váb bi ak ban: 
Sza bály zat) ha tá lya ki ter jed a Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: Mi nisz té ri um) va la -
mennyi szer ve ze ti egy sé gé re, a Mi nisz té ri um mal köz szol -
gá la ti jog vi szony ban ál ló köz tiszt vi se lõk re és ügy ke ze lõk -
re (a to váb bi ak ban köz tiszt vi se lõk), to váb bá – a Sza bály -
zat ban ne ve sí tett ese tek ben – 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 to -
váb bi ak ban: Fõ fel ügye lõ ség), a Víz ügyi Köz pont és Köz -
gyûj te mé nyek (a to váb bi ak ban: VKK) fõ igaz ga tó já ra, a
Mi nisz té ri um Fej lesz té si Igaz ga tó sá gá nak igaz ga tó já ra, il -
let ve a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ sé gek, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó -
sá gok és nem ze ti park igaz ga tó sá gok (a to váb bi ak ban a
há rom együtt: te rü le ti szervek) igazgatóira.

II. fe je zet

MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK
ÁTRUHÁZÁSA 

2. §

(1) A mi nisz ter, az ál lam tit kár, a szak ál lam tit kár (a to -
váb bi ak ban a há rom együtt: ál la mi ve ze tõk), a ka bi net fõ -
nök és a fõ osz tály ve ze tõk mun kál ta tói jog kö rét a köz tiszt -
vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Ktv.), a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl,
va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
szó ló 2006. évi LVII. tör vény, va la mint az ál lam ház tar tás
mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet szabályozza.

(2) A Ktv. 6. § (1) be kez dé se alap ján az át ru há zott mun -
kál ta tói jog kö rö ket a Sza bály zat 4–6. §-ai tar tal maz zák.
Az át ru há zott mun kál ta tói jog kör nem ruházható tovább.

3. §

(1) A mi nisz ter gya ko rol ja a mun kál ta tói jog kö rö ket:
a) az ál lam tit kár fe lett a ki ne ve zés, a fel men tés, a köz -

szol gá la ti jog vi szony meg szû né sé vel, az il let mény el té rí -
té sé vel kap cso la tos jogok kivételével;
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b) a szak ál lam tit ká rok fe lett, a ki ne ve zés, a fel men tés, a
köz szol gá la ti jog vi szony meg szû né sé vel kap cso la tos jo -
gok kivételével;

c) a ka bi net fõ nök fe lett;

d) a Fõ fel ügye lõ ség és a VKK fõ igaz ga tó ja, a Mi nisz té -
ri um Fej lesz té si Igaz ga tó sá gá nak igaz ga tó ja fe lett a ki ne -
ve zés, a fel men tés, a köz szol gá la ti jog vi szony meg szû né -
sé vel kap cso la tos jo gok, az il let mény meg ál la pí tá sa és a
ju tal ma zás te kin te té ben, az egyéb mun kál ta tói jo go kat a
fel ügye le tet el lá tó szak ál lam tit kár (a to váb bi ak ban: il le té -
kes szakállamtitkár) gyakorolja;

e) a te rü le ti szer vek igaz ga tói fe lett, az il le té kes szak ál -
lam tit ká rok nak a ki ne ve zés re, a fel men tés re, az il let mény
meg ál la pí tá sá ra és el té rí té sé re, a ju tal ma zás ra, a tel je sít -
mény ér té ke lés re, a szak mai mun ka ér té ke lé sé re, és a sza -
bad ság kiadására vonatkozó javaslattételi joga mellett;

f) a te rü le ti szer vek gaz da sá gi ve ze tõi fe lett a ve ze tõi
meg bí zás adá sa, vissza vo ná sa és a fel men tés te kin te té ben,
a te rü le ti szerv igaz ga tó já nak – az il le té kes szak ál lam tit -
kár ral elõ ze te sen egyeztetett – javaslata alapján;

g) a fõ osz tály ve ze tõk fe lett a ki ne ve zés, a fel men tés, a
köz szol gá la ti jog vi szony meg szû né se, a ve ze tõi meg bí zás
adá sa és vissza vo ná sa, az il let mény meg ál la pí tá sa és el té -
rí té se te kin te té ben, a köz vet len fel ügye le tet el lá tó szak ál -
lam tit kár, kabinetfõnök javaslatának fi gye lem be vé te lé vel.

(2) A mi nisz ter dönt:

a) a szak mai ta nács adói és szak mai fõ ta nács adói cím
ado má nyo zá sá ról, il let ve „ke vés sé al kal mas” mi nõ sí tés
ese tén a cím vissza vo ná sá ról, a mun kál ta tói jog kör gya -
kor ló já nak elõ ter jesz té se, és a fel ügye le tet ellátó állami
vezetõ javaslata alapján;

b) a cím ze tes ve ze tõ-ta ná cso si, cím ze tes fõ ta ná cso si,
cím ze tes ve ze tõ-fõ ta ná cso si és cím ze tes fõ mun ka tár si cím
ado má nyo zá sá ról, a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak
elõ ter jesz té se és a fel ügye le tet ellátó állami ve ze tõ  javas -
lata alapján;

c) a köz tiszt vi se lõ alap il let mé nyé nek leg fel jebb
30%-kal tör té nõ meg eme lé sé rõl, il let ve 20%-kal tör té nõ
csök ken té sé rõl, szak mai mun ká ja ér té ke lé se alap ján, a
köz vet len fel ügye le tet el lá tó ál lam tit kár, szak ál lam tit kár,
ka bi net fõ nök, fõosztályvezetõ ja vas la ta fi gye lem be vé te lé -
vel.

4. §

(1) Az ál lam tit kár:

a) gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat az Ál lam tit ká ri tit -
kár ság ve ze tõ je és köz tiszt vi se lõi felett;

b) dönt a mun kál ta tói la kás épí té si-vá sár lá si köl csön en -
ge dé lye zé sé rõl;

c) dönt a Szo ci á lis Bi zott ság ja vas la ta alap ján a 16. §
(2) be kez dés sze rint biz to sít ha tó jut ta tá sok en ge dé lye zé sé -
rõl.

(2) A szak ál lam tit kár:
a) gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a tit kár sá ga köz -

tiszt vi se lõi felett;
b) gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a köz vet len fel -

ügye le te alatt ál ló fõ osz tály ve ze tõk fe lett, a ki ne ve zés, a
fel men tés, a köz szol gá la ti jog vi szony meg szû né se, a ve ze -
tõi meg bí zás adá sa és vissza vo ná sa, az il let mény meg ál la -
pí tá sa és eltérítése kivételével;

c) gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a fõ osz tály ve ze -
tõ-he lyet te sek és osz tály ve ze tõk ki ne ve zé se, fel men té se,
köz szol gá la ti jog vi szo nyuk meg szû né se, ve ze tõi meg bí zá -
sá nak adá sa és vissza vo ná sa te kin te té ben a köz vet len fel -
ügye le tet ellátó fõosztályvezetõ javaslata alapján;

d) dönt az irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek
köz tiszt vi se lõ i nek öt mun ka na pot meg ha la dó idõ tar ta mú
fi ze tés nél kü li sza bad sá ga engedélyezésérõl;

e) dönt az irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek
köz tiszt vi se lõi ta nul má nyi szer zõ dé sé nek megkötésérõl.

(3) A köz tiszt vi se lõ ki ren de lé sé re irá nyu ló meg ál la po -
dás meg kö té sét és el ren de lé sét a jo gi és ko or di ná ci ós szak -
ál lam tit kár engedélyezi.

5. §

A ka bi net fõ nök gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a Mi -
nisz te ri ka bi net ál lo má nyá ba tar to zó, il let ve a ka bi net fõ -
nök ál tal köz vet le nül irá nyí tott szer ve ze ti egy sé gek köz -
tiszt vi se lõi fe lett a 3. § (1) be kez dés g) pont já ban fog lal -
tak, va la mint a ve ze tõi meg bí zás adá sa és vissza vo ná sa ki -
vé te lé vel, mely jogkörök a miniszter ha tás kö ré be tar toz -
nak.

6. §

A fõ osz tály ve ze tõ:
a) gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat az ál ta la irá nyí tott

szer ve ze ti egy ség be osz tott köz tiszt vi se lõi, il let ve – a
4–5. §-ban fel nem so rolt ese tek ben – a fõ osz tály ve ze tõ-
 he lyet te sek és az osztályvezetõk felett;

b) ja vas la tot tesz az ál ta la ve ze tett fõ osz tály köz tiszt vi -
se lõ i re vo nat ko zó an a mi nisz ter, a szak ál lam tit kár, a ka bi -
net fõ nök mun kál ta tói vagy dön té si jog kö ré be tar to zó kér -
dé sek rendezésére.

III. fe je zet

PÁLYÁZATI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS
SZABÁLYOK

7. §

(1) A Mi nisz té ri um üres köz tiszt vi se lõi ál lás he lye i re a
mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja pá lyá za tot ír hat ki. Ered -
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mény te len pá lyá za ti el já rás ese tén a mun kál ta tói jog kör
gya kor ló ja a pá lyá zat le zá rá sát kö ve tõ 30 na pon be lül
újabb pá lyá za tot ír hat ki. 

(2) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja be töl tött ál lás ra is
ki ír hat pá lyá za tot fel té ve, ha az leg ké sõbb a pá lyá zat el bí -
rá lá sá nak nap já tól be tölt he tõ. Eb ben az eset ben – a pá lyá -
zat ki írá sát meg elõ zõ en leg alább 8 nap pal – a Hu mán po li -
ti kai, in for ma ti kai és üze mel te té si fõ osz tály (a to váb bi ak -
ban: HIÜF) a Hu mán po li ti kai osz tály út ján (a to váb bi ak -
ban: HO) írás ban tájékoztatja az állást be töl tõ köz tiszt vi se -
lõt a pályáztatásról. 

(3) A pá lyá za ti el já rá sok kal kap cso la tos elõ ké szí tõ fel -
ada to kat a HO lát ja el. 

(4) A pá lyá za ti fel hí vás nak tar tal maz nia kell:
a) a köz igaz ga tá si szerv meg ne ve zé sét;
b) a be töl ten dõ mun ka kör, ve ze tõi meg bí zás vagy ki ne -

ve zés ese tén a ve ze tett szer ve ze ti egy ség megnevezését;
c) az el lá tan dó fel ada tok is mer te té sét;
d) a mun ka kör be töl té sé hez, il let ve a pá lyá zat el nye ré -

sé hez jog sza bály ban elõ írt és egyéb szük sé ges va la mennyi 
feltételt;

e) az il let mény re és az egyéb jut ta tás ra vo nat ko zó tá jé -
koz ta tást;

f) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te le it, ha tár ide jét, va la -
mint el bí rá lá sá nak határidejét;

g) a pá lyá za ti el já rás ra és a pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód -
já ra vo nat ko zó tájékoztatást;

h) a ké pes ség-, il let ve al kal mas sá gi vizs gá lat le foly ta tá -
sá ra vo nat ko zó szabályokat;

i) az ál lás be töl té sé nek idõ pont ját;
j) a pá lyá zat hoz csa to lan dó ira tok fel so ro lá sát.
(5) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ké pes ség-, il let ve

al kal mas sá gi vizs gá la tot csak ab ban az eset ben ír hat elõ a
pá lyá za ti el já rás ban va ló rész vé tel fel té te le ként, ha az a
köz szol gá la ti jog vi szony lé te sí té se és a ve ze tõi meg bí zás
adá sa szem pont já ból lé nye ges tá jé koz ta tást nyújthat, és ha 
ezt a pályázati felhívás tartalmazta.

(6) A pá lyá zat be nyúj tá sá ra meg ha tá ro zott idõ a pá lyá -
za ti fel hí vás nak a hi va ta los ér te sí tõ ben tör té nõ meg je le né -
sé tõl szá mí tott 15 napnál rövidebb nem lehet.

8. §

(1) A pá lyá za ti fel hí vást a jog sza bály ban meg ha tá ro zott
hi va ta los ér te sí tõ ben közzé kell tenni.

(2) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja a HO-n kez de mé -
nyez he ti a pá lyá za ti fel hí vás nak az (1) be kez dés ben fog -
lal ta kon kí vü li egyéb for má ban történõ közzétételét. 

9. §

(1) A pá lyá za tok elõ ze tes ér té ke lé sét leg alább há rom,
leg fel jebb hat ta gú elõ ké szí tõ bi zott ság vég zi. Az elõ ké szí -
tõ bizottság tagjai:

a) a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja, vagy az ál ta la fel -
kért sze mély(ek);

b) a HO kép vi se lõ je;
c) a Mi nisz té ri um nál mû kö dõ mun ka vál la lói ér dek kép -

vi se le ti szerv(ek) képviselõje;
d) (fõ)igaz ga tói, il let ve a te rü le ti szer vé nek igaz ga tói

be osz tá sá ra tör té nõ pá lyáz ta tás ese tén az érin tett ága za ti
ér dek kép vi se le ti szerv képviselõje. 

(2) Az elõ ké szí tõ bi zott ság a pá lyá zat be nyúj tá sá nak
 tényérõl, il let ve a be nyúj tott pá lyá zat tar tal má ról csak a
pá lyá zó elõ ze tes írás be li be le egye zé sé vel kö zöl het  ada -
tokat a pá lyá zat el bí rá lá sá ban részt ve võ kön, va la mint a
68. §- ban meg ha tá ro zott, be te kin tés re jogosultakon kí vü li
har ma dik személlyel.

(3) Az elõ ké szí tõ bi zott ság több – a pá lyá za ti ki írás nak
meg fe le lõ – pá lyá zat ese tén a pá lyá zók kö zött rang sort ál -
lít hat fel. A pá lyá za tok ról az elõ ké szí tõ bi zott ság ál tal fel -
ál lí tott rang sor fi gye lem be vé te lé vel az el sõ há rom leg jobb
ered ményt el ért kö zül, egyéb eset ben anél kül – a be nyúj -
tás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 30 napon belül – a munkáltatói 
jogkör gyakorlója dönt.

10. §

(1) A pá lyá zó írás be li ké rel mé re, a mun kál ta tói jog kör
gya kor ló ja a pá lyá zat tal kap cso la tos egész ség ügyi és pszi -
chi kai vizs gá la tá nak ered mé nyé rõl a vizs gá la tot kö ve tõ 15 
na pon be lül a pá lyá zó részére tájékoztatást köteles adni. 

(2) Ki ne ve zést és ve ze tõi meg bí zást ad ni csak an nak a
pá lyá zó nak le het, aki a pá lyá za ti el já rás ban részt vett és a
pá lyá za ti fel té te lek nek megfelelt.

11. §

(1) A pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá lyá zó kat ha la dék ta la -
nul, de leg ké sõbb a pá lyá zat el bí rá lá sá tól szá mí tott 8 na -
pon be lül a HO írásban tájékoztatja. 

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ha tár idõn be lül az ered -
mény te le nül pá lyá zók nak a HO – a pá lyá zat ra vo nat ko zó
dön tést tar tal ma zó ér te sí tés sel egy ide jû leg – vissza kül di a
tel jes pá lyá za ti anya gu kat.

IV. fe je zet

A MUNKAKÖR ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
SZABÁLYAI

12. §

(1) A köz tiszt vi se lõk ve ze tõi meg bí zá suk vissza vo ná sa, 
il le tõ leg köz szol gá la ti jog vi szo nyuk meg szû né se ese tén
mun ka kö ri fel ada ta i kat, il let ve az an nak el lá tá sá val össze -
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füg gõ in for má ci ó kat és ira to kat „át adás-át vé te li” eljárás
keretében kötelesek átadni az átvevõnek.

(2) Az át ve võ az új ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köz -
tiszt vi se lõ, en nek hi á nyá ban a mun kál ta tói jog kör  gya -
korlója, vagy az ál ta la ki je lölt köztisztviselõ lehet.

13. §

(1) A mun ka kör át adás-át vé telt jegy zõ könyv be kell fog -
lal ni, me lyet az át adó és az át ve võ ír alá. A jegy zõ köny vet
ve ze tõi mun ka kör át adás-át vé te le ese tén a fel ügye let
szem pont já ból il le té kes ál la mi ve ze tõ, egyéb ese tek ben az
il le té kes szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je kéz je gyé vel lát ja el,
egyben igazolva az átadás-átvétel megfelelõségét.

(2) A jegy zõ köny vet négy pél dány ban kell el ké szí te ni,
mely bõl egy-egy pél dány az át adó és át ve võ nél ma rad.
A jegy zõ könyv har ma dik pél dá nyát a sze mé lyi anyag ban
kell el he lyez ni, a ne gye dik pél dányt – a ve ze tõi meg bí zás
vissza vo ná sá val, il let ve a köz szol gá la ti jog vi szony meg -
szû né sé vel össze füg gõ ira tok kal együtt – irat tá ro zás cél já -
ból a központi ügyiratkezelõ részére át kell adni.

(3) Az át adás-át vé te li jegy zõ könyv tar tal mi kö ve tel mé -
nye, hogy az érin tett szer ve ze ti egy ség fel adat- és ha tás kö -
ré be tar to zó, ügy rend ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég re -
haj tá sá nak – a mun ka kör át adá sa kor fenn ál ló – hely ze té rõl 
át fo gó ké pet ad jon. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell
különösen:

a) a szer ve ze ti egy ség mun ka ter vé ben elõ írt fel ada tok
idõ ará nyos tel je sí té sét;

b) a köz vet len fe let tes ál tal ki adott fel ada tok, in téz ke dé -
sek vég re haj tá sát;

c) a gaz dál ko dá si ha tás kör ben ke zelt költ ség ve té si ke re -
tek té te les elszámolását;

d) a mun ka kör át adá sát kö ve tõ idõ szak leg fon to sabb,
ak tu á lis szak mai feladatait;

e) a szer ve ze ti egy ség te vé keny sé gét érin tõ kül sõ és bel -
sõ el len õr zé sek meg ál la pí tá sa it, adatait;

f) a mi nisz té ri um kép vi se le té ben há zon kí vül és há zon
be lül be töl tött tiszt ség(ek) át adás-át vé te li fel ada ta i nak
teljesítését.

(4) Az át adás-át vé te li jegy zõ könyv fel vé te lét a ve ze tõi
meg bí zás sal, il let ve a köz szol gá la ti jog vi szony meg szû né -
sé vel kap cso la tos mun ka ügyi el já rás részeként kell  ke -
zelni.

14. §

(1) A ve ze tõi meg bí zás sal nem ren del ke zõ köz tiszt vi se -
lõk ese té ben a mun ka kör át adás-át vé tel kö ve tel mé nye it és
a le bo nyo lí tás mód ját az il le té kes szer ve ze ti egy ség ve ze -
tõ je ha tá roz za meg az alábbi rendelkezések keretei között. 

(2) A mun ka kör át adás-át vé te le ese tén az ügy in té zõ a
ná la lé võ ügy ira tok kal kö te les elszámolni.

(3) A köz szol gá la ti jog vi szony meg szû né se, bel sõ át he -
lye zés ese tén, il let ve a 30 na pot meg ha la dó fi ze tés nél kü li
sza bad ság igény be vé te lét meg elõ zõ en a köz tiszt vi se lõ kö -
te les a ne vé re ik ta tott vég le ge sen el in té zett ügy ira to kat
irat tá roz ni, a mun ka fo lya mat ban lévõ, iktatott ügyiratokat
egyeztetni.

15. §

Az il le té kes szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je a mun ka kör át -
adás-át vé tel le bo nyo lí tá sá ért tel jes kö rû fe le lõs ség gel
tartozik.

V. fe je zet

A JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

16. §

(1) A köz tiszt vi se lõ ket meg il le tõ jut ta tá sok:
a) ét ke zé si hoz zá já ru lás (18. §);
b) ru há za ti költ ség té rí tés (19. §);
c) uta zá si ked vez mé nyek (20–23. §), így

ca) he lyi köz le ke dés igény be vé te lé hez szük sé ges ha -
vi/éves bér let;

cb) Bu da pest köz igaz ga tá si ha tá ron kí vül rõl tör té nõ
mun ká ba já rás költ sé ge i nek té rí té se;

cc) sa ját gép ko csi val tör té nõ mun ká ba já rás költ ség -
té rí té se;

cd) Ma gyar Ál lam vas utak arc ké pes uta zá si iga zol vá -
nyá nak hasz ná la ta;

d) az il let mény át uta lá sá ból adó dó több let költ ség meg -
té rí té se (24. §)1.

(2) A köz tiszt vi se lõk ré szé re biz to sít ha tó jut ta tá sok:
a) lak ha tá si, la kás épí té si, la kás vá sár lá si tá mo ga tás

(25–33. §), ame lyek a következõk:
aa) bér le ti díj hoz tör té nõ pénz be li hoz zá já ru lás (al -

bér le ti díj hoz zá já ru lás);
ab) la kás vá sár lás hoz, la kás épí tés hez és -kor sze rû sí -

tés hez ka mat men tes köl csön;
b) csa lá di tá mo ga tá sok (34–36. §), ame lyek a  követ -

kezõk:
ba) fi a tal há za sok egy össze gû – vissza nem té rí ten dõ

– tá mo ga tá sa;
bb) egy össze gû – vissza nem té rí ten dõ – gyer mek szü -

le té si tá mo ga tás;
bc) is ko la kez dé si tá mo ga tás;

c) üdü lé si ked vez mé nyek (37–38. §), ame lyek a kö vet -
ke zõk:

ca) üdü lé si hoz zá já ru lás;
cb) ked vez mé nyes üdü lés;

1 2007 ja nu ár 1. nap ján ha tá lyát vesz ti.
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d) szo ci á lis tá mo ga tá sok (39. §), ame lyek a kö vet ke zõk:
da) rend kí vü li (ese ti) pénz be li szo ci á lis se gély;
db) te me té si se gély;

e) il let mény elõ leg (40–44. §).
(3) A köz tiszt vi se lõk ré szé re biz to sít ha tó jó lé ti és

egész ség ügyi jut ta tá sok (45–48. §):
a) nyug díj pénz tá ri tá mo ga tá sok, ame lyek a kö vet ke zõk:

aa) ön kén tes ki egé szí tõ nyug díj biz to sí tá si tag díj hoz
tör té nõ hoz zá já ru lás;

ab) ön kén tes egész ség biz to sí tá si tag díj hoz tör té nõ
hoz zá já ru lás;

ac) ma gán nyug díj-pénz tá ri tag díj ki egé szí tés;
b) egész ség ügyi tá mo ga tá sok, ame lyek a kö vet ke zõk:

ba) szû rõ vizs gá la ton va ló rész vé tel biz to sí tá sa;
bb) Sem mel we is Egye tem Kút völ gyi Kli ni kai Tömb

szak el lá tá sá nak igény be vé te le;
c) sport- és sza bad idõs te vé keny sé gek tá mo ga tá sa.
(4) Nyug ál lo má nyú köz tiszt vi se lõk jut ta tá sai (49–50. §).
(5) Ta nul má nyok kal össze füg gõ tá mo ga tá sok (55–62. §).

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

17. §

(1) A 16. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jut ta tá sok -
kal össze füg gõ fel ada tok ko or di ná lá sát – el té rõ ren del ke -
zé sek hi á nyá ban – a Szo ci á lis Bi zott ság (to váb bi ak ban:
Bi zott ság) lát ja el.

(2) A Bi zott ság az ál lam tit kár ta nács adó, dön tés-elõ ké -
szí tõ, ja vas lat te võ szer ve.

(3) A Bi zott ság el nö ke: a HO ve ze tõ je. A Bi zott ság tag -
jai: a mi nisz ter sze mé lyes kép vi se lõ je, a szak ál lam tit kár -
sá gok egy-egy ki je lölt kép vi se lõ je, a mi nisz té ri u mi ér dek -
kép vi se le ti szerv(ek) egy-egy kép vi se lõ je.

(4) A Bi zott ság tit kár sá gi fel ada ta it a HO lát ja el. A sza -
bály zat ban fog lalt jo go sult sá gok ra ala pí tott ké rel me ket
– ha a sza bály zat el té rõ en nem ren del ke zik – a HO-ra
(a Szo ci á lis Bi zott ság nak cí mez ve) kell elõ ter jesz te ni.

(5) A Bi zott ság szük ség sze rint – de leg alább ne gyed -
éven te – ülé se zik, ügy rend jét a (6) be kez dés ben fog lal tak -
ra fi gye lem mel – az ál lam tit kár jó vá ha gyá sá val – ma ga ál -
la pít ja meg.

(6) A Bi zott ság vi ta ese tén a ja vas lat ról szó több ség gel
ha tá roz. Sza va zat egyen lõ ség ese tén a Bi zott ság el nö ké nek 
sza va za ta az irány adó. 

ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS
(Ktv. 49/F. §)

18. §

(1) A köz tiszt vi se lõ – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – a mun kál ta tó ál tal ter mé szet ben nyúj tott ked vez mé -
nyes ét kez te tés re vagy ét ke zé si utal vány ra jo go sult (a to -
váb bi ak ban együtt: étkezési hozzájárulás).

(2) Nem jo go sult ét ke zé si hoz zá já ru lás ra a köz tiszt vi se -
lõ az il let mény re vagy át lag ke re set re nem jo go sí tó 30 na -
pot meg ha la dó távollétének idõtartamára.

(3) Az ét ke zé si hoz zá já ru lás ha vi ér té ke a sze mé lyi jö -
ve de lem adó ról szó ló tör vény 1. szá mú mel lék le te sze rint
ilyen cél ra ad ha tó adó men tes jut ta tás leg na gyobb mér té ke. 
A tárgy évi ét ke zé si hoz zá já ru lás konk rét össze gé rõl a
Költ ség ve té si, be ru há zá si és tu laj do no si fõ osz tály (a to -
váb bi ak ban: KBTF) a Pénz ügyi osz tály út ján (a to váb bi ak -
ban: PO) a tárgyév január 15-ig körlevélben ad tá jé koz ta -
tást.

(4) Az ét ke zé si hoz zá já ru lás ra va ló jo go sult ság a köz -
tiszt vi se lõt a köz szol gá la ti jog vi szony lé te sí té sé nek nap já -
tól a köz szol gá la ti jog vi szony megszûnésének napjáig
illeti meg.

(5) Az ét ke zé si hoz zá já ru lást a köz tiszt vi se lõk min den
hó nap ban az il let mé nyük ki fi ze té se kor utólag kapják meg.

(6) Az ét ke zé si hoz zá já ru lás ra jo go sult sá got a PO ál la -
pít ja meg a szer ve ze ti egy sé gek ál tal le adott lét szám je len -
té sek alapján.

RUHÁZATI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
(Ktv. 49/G. §)

19. §

(1) A köz tiszt vi se lõ nap tá ri éven ként az il let mény alap
200%-ának meg fe le lõ ru há za ti költ ség té rí tés re jogosult.

(2) A rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõt a 
mun ka idõ ará nyá ban il le ti meg a költségtérítés.

(3) Pró ba idõ ki kö té sé vel al kal ma zott köz tiszt vi se lõ ré -
szé re a ru há za ti költ ség té rí tés csak a pró ba idõ le jár tát kö -
ve tõ en ke rül át uta lás ra, az al kal ma zás elsõ nap já tól vissza -
me nõ le ge sen.

(4) A ru há za ti költ ség té rí tés ki fi ze té sé re a tárgy éven be -
lül a KBTF ve ze tõ je ál tal meg ha tá ro zott ha tár idõ ig ke rül
sor. A (3) be kez dés ben érin tett sze mé lyek ese té ben a ha -
tár idõ egyedileg kerül meghatározásra. 

(5) Ha a köz tiszt vi se lõi jog vi szony a tárgy év ben hat hó -
na pot meg ha la dó an szü ne tel, vagy év köz ben ke let ke zik,
il let ve szû nik meg, a ru há za ti költ ség té rí tés idõ ará nyos ré -
sze jár. Ha a köz tiszt vi se lõ köz szol gá la ti jog vi szo nya szü -
ne tel, úgy a költ ség té rí tés ki fi ze té sé re csak a szünetelés
megszûnését követõen kerülhet sor.

(6) A köz szol gá la ti jog vi szony az (5) be kez dés al kal ma -
zá sa szem pont já ból ak kor szü ne tel, ha a köztisztviselõ:

a) szü lé si sza bad sá gon van;
b) fi ze tés nél kü li sza bad sá gon van;
c) ke re sõ kép te len (a be teg sza bad ság ki vé te lé vel);
d) más mun kál ta tó nál, a fo ga dó mun kál ta tó költ ség vi se -

lé se mel lett ki ren de lés alap ján végez munkát;
e) ta nul mány út vagy kül föl di ösz tön díj mi att az il let mé -

nye vagy a tel jes át lag ke re set (il let ve an nak 70%-a) fo lyó -
sí tá sa mel lett kül föl di kiküldetést teljesít.

10. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1429



(7) A köz szol gá la ti jog vi szony meg szû né se ese tén –
ide ért ve az át he lye zést is – a ru há za ti költ ség té rí tés idõ ará -
nyos ré szét vissza kell té rí te ni, ki vé ve, ha a köz tiszt vi se lõ
vég ki elé gí tés re jo go sult, vagy köz szol gá la ti jog vi szo nya
nyugdíjazása, halála miatt szûnik meg.

UTAZÁSI KEDVEZMÉNYEK
(Ktv. 49/H. §)

He lyi köz le ke dés igény be vé te lé hez szük sé ges
ha vi/éves bér let

20. §

(1) He lyi köz le ke dé si bér let igény be vé te lé re jo go sult az 
a köz tiszt vi se lõ, aki nek ki ne ve zé se ha tá ro zat lan idõ re, va -
la mint 3 hó na pot meg ha la dó határozott idõre szól.

(2) A köz tiszt vi se lõ a bér let szel vényt az el sõ mun ká ban
töl tött na pon kapja meg.

(3) A köz tiszt vi se lõ nem jo go sult köz le ke dé si bér let re a
szü lé si sza bad ság, a gyer mek ápo lá sa, gon do zá sa cí mén
igé nyelt, vagy más jog cí men en ge dé lye zett – 30 na pot
meg ha la dó – fi ze tés nél kü li sza bad ság, va la mint a  fel -
mentési idõn be lül a munkavégzés alóli men te sí tés idõ tar -
ta má ra.

(4) Nem jo go sult köz le ke dé si bér let re az a köz tiszt vi se -
lõ, aki a mun ká ba já rás hoz sa ját gép ko csit vesz igény be és
ezért költ ség té rí tés ben részesül.

(5) A köz tiszt vi se lõ jog vi szo nyá nak meg szû né se ese tén
kö te les le ad ni a bér let szel vényt ki vé ve, ha azt idõ ará nyo -
san megváltja.

(6) A bér let szel vé nyek be szer zé sé rõl, il let ve nyil ván tar -
tá sá ról a PO gon dos ko dik. A jo go sult ság meg ál la pí tá sá ról
a HO írásban értesíti a PO-t.

(7) A Minisz té ri um hoz ki ren delt köz tiszt vi se lõ ál tal vá -
sá rolt ha vi bér let szel vényt utó la go san a PO szá mol ja el a
kü lön uta sí tás sal köz zé tett Gaz dál ko dá si Sza bály zat ban
elõ írt nyom tat vá nyok csa to lá sá val a Mi nisz té ri um ne vé re
ki ál lí tott számla és a leadott bérletszelvény alapján.

(8) A bér let el vesz té se, meg sem mi sü lé se ese tén an nak
pót lá sa, il let ve a ha vi bér let össze gé nek meg vál tá sa csak a
rend õr sé gi fel je len tés fi gye lem be vé te lé vel, a HIÜF ve ze -
tõ jé nek külön engedélyével történhet.

Bu da pest köz igaz ga tá si ha tá rán kí vül rõl tör té nõ
mun ká ba já rás költ ség té rí té se 
[78/1993. (V. 12.) Korm. rend.]

21. §

(1) Jog sza bály alap ján mun ká ba já rás nak mi nõ sül a Bu -
da pest köz igaz ga tá si ha tá ron kí vül rõl történõ

a) na pi mun ká ba já rás (a köz tiszt vi se lõ ál lan dó vagy
ide ig le nes la kó he lye és a mun ka he lye kö zöt ti na pi, il le tõ -

leg mun ka rend tõl füg gõ gya ko ri sá gú rend sze res oda- és
visszautazása),

b) hét vé gi ha za uta zás (ha a köz tiszt vi se lõ ide ig le nes la -
kó hely ként a mun ka he lyé vel azo nos hely ség be, il le tõ leg
an nak na pi mun ká ba já rás sal el ér he tõ kö ze lé be köl tö zik,
az on nan he ten te egy sze ri ál lan dó lakóhelyére történõ oda- 
és visszautazása).

(2) A mi nisz té ri um a köz tiszt vi se lõi ré szé re meg té rí ti a
mun ká ba já rást szol gá ló bér let tel vagy tel jes árú me net -
jeggyel (In ter City pót jeggyel) va ló el szá mo lás ellenében
azok díjának

a) 86%-át, ha or szá gos köz for gal mú vas út 2. ko csi osz -
tá lyon;

b) 80%-át, ha elõ vá ro si vas úton (HÉV-en), va la mint
hely kö zi díj sza bás sal köz le ke dõ he lyi és tá vol sá gi au tó bu -
szon utazik.

(3) A köz tiszt vi se lõ ré szé re ál lan dó vagy ide ig le nes la -
kó he lyén, he lyi díj sza bás sal köz le ke dõ he lyi busz köz le ke -
dés díjához térítés nem jár.

(4) Mun ká ba já rá si cél ra – uta zá si költ ség té rí tés mel -
lett – uta zá si ked vez mény (ked vez mé nyes árú me net jegy)
nem vehetõ igénybe.

(5) A bér let (me net jegy-) té rí tés irán ti ké rel met az er re a
cél ra rend sze re sí tett nyom tat vá nyon a HO-hoz kell elõ ter -
jesz te ni, amely szer ve ze ti egy ség a jo go sult ság ról írásban
értesíti a PO-t.

(6) A to váb bi ak ban a PO a bér let jegy le adá sa ese tén ha -
von ta – kü lön ké re lem nél kül – a té rí tést ki fi ze ti a köz tiszt -
vi se lõ nek.

Sa ját gép ko csi val tör té nõ mun ká ba já rás
költ ség té rí té se

22. §

(1) Amennyi ben
a) a köz tiszt vi se lõ ál lan dó vagy ide ig le nes la kó he lye és

mun ka he lye kö zött nem köz le ke dik tö meg köz le ke dé si
esz köz;

b) a köz tiszt vi se lõ mun ka rend je mi att tö meg köz le ke dé -
si esz közt nem vagy csak hosszú (na pi két órát meg ha la dó) 
vá ra ko zás sal tudna igénybe venni;

c) a köz tiszt vi se lõ moz gás kor lá to zott sá ga (egyéb be teg -
sé ge) mi att nem ké pes (vagy in do kolt) a tö meg köz le ke dé si 
esz köz zel va ló köz le ke dés re és a köz tiszt vi se lõ a na pi
mun ká ba já rás hoz vagy hét vé gi ha za uta zás hoz sa ját gép -
jár mû vét hasz nál ja;
ré szé re – ké rel mé re, az ál lam tit kár en ge dé lyé vel – a sze -
mé lyi jö ve de lem adó tör vény ben fog lalt költ ség té rí tés szá -
mol ha tó el.

(2) A sa ját gép jár mû vel tör té nõ mun ká ba já rás költ ség -
té rí té se ként a köz tiszt vi se lõ ré szé re a mun ká ban töl tött na -
pok ra a mun ka hely és a la kó hely kö zött köz for gal mi úton
mért oda-vissza tá vol ság fi gye lem be vé te lé vel ki lo mé te -
ren ként a sze mé lyi jö ve de lem adó tör vény ben adó men te -
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sen meg ha tá ro zott összeg fi zet he tõ. Üzem anyag költ ség,
amor ti zá ció cí mén egyéb té rí tés a mun ká ba já rás hoz nem
igé nyel he tõ. Az érin tett mun ka he lye és la kó he lye közötti
útvonalra gépjármûvel történõ munkába járás cí mén költ -
sé get nem számolhat el.

(3) A sa ját gép jár mû vel tör té nõ mun ká ba já rás költ ség -
té rí té sé nek en ge dé lye zé se irán ti ké rel met a HO-hoz kell
be nyúj ta ni, amely nek tar tal maz nia kell a ké rel met alá tá -
masz tó in do ko kat, il let ve a tö meg köz le ke dé si esz köz zel,
il let ve sa ját gép jár mû vel tör té nõ mun ká ba já rás mun kál ta -
tót terhelõ költségeinek összehasonlítását.

(4) A HIÜF ve ze tõ je a ké rel met ab ban az eset ben ja va -
sol ja jó vá ha gyás ra, ha

a) azt cso por tos együtt uta zás ra fi gye lem mel nyújt ja be
a köz tiszt vi se lõ és ez ál tal a tö meg köz le ke dé si esz kö zök
igény be vé te lé nek hi á nya mi att összes sé gé ben költ ség -
meg ta ka rí tás érhetõ el;

b) a na pi mun ká ba já rás, il let ve hét vé gi ha za uta zás költ -
sé ge a sa ját gép jár mû hasz ná la tá val kap cso la tos költ ség té -
rí tés en ge dé lye zé sé vel ke ve sebb, mint me net rend sze rû tö -
meg köz le ke dé si esz köz igény be vé te lé vel, ezért költ ség-
 meg ta ka rí tás érhe tõ el;

c) tö meg köz le ke dé si esz köz zel a mun ká ba já rás – az
uta zás sal el töl tött idõt, va la mint a mun ka kez dés elõtt és
mun ka vég zés utá ni uta zás hoz kap cso ló dó vá ra ko zá si idõ -
ket is fi gye lem be vé ve – a na pi 4 órát meg ha lad ja, azon ban 
a ki fi ze tés re ke rü lõ költ ség té rí tés mér té ke a bérlet
(menetjegy) tényleges értékét nem haladja meg.

(5) A kör nye zet gaz da sá gi szak ál lam tit kár en ge dé lye
alap ján a költ ség té rí tés ki fi ze té sé rõl a PO ha von ta in téz ke -
dik. A költ ség té rí tés szám fej té sé nek fel té te le, hogy a ké -
rel me zõ gép jár mû ven ként olyan gép jár mû-hasz ná la ti nyil -
ván tar tást (út nyil ván tart ást) ve zes sen, amely tar tal maz za
a mun ká ban töl tött na po kat és a na pon ta el szá mol ha tó
engedélyezett kilométerek számát.

(6) A költ ség té rí tés szám fej té se az út nyil ván tart ás ban
re giszt rált ki lo mé te rek és a sze mé lyi jö ve de lem adó tör -
vény ben meg ha tá ro zott, a (2) be kez dés sze rin ti adó men te -
sen ad ha tó térítési díj alapján történik.

(7) A költ ség té rí tés a Bu da pest köz igaz ga tá si ha tá ron
be lü li la kó hely rõl mun ká ba já ró köz tiszt vi se lõ ket – az
(1) be kez dés c) pont já ban fog lal tak kivételével – nem illeti 
meg.

MÁV arc ké pes uta zá si iga zol vány hasz ná la ta
Ked vez mé nyes me net tér ti uta zás

23. §

(1) A leg alább egy éves bár mely mun kál ta tó nál el töl tött
mun ka vi szonnyal (köz szol gá la ti jog vi szonnyal) ren del ke -
zõ köz tiszt vi se lõk fõ fog lal ko zá sú köz szol gá la ti jog vi szo -
nyuk ide je alatt a Ma gyar Ál lam vas utak arc ké pes uta zá si
igazolványának igénybevételére jogosultak.

(2) Az arc ké pes iga zol vány tu laj do no sa it a MÁV és a
BKV-HÉV vo na la in, va la mint a Ma gyar Ha jó zá si ZRt.
du nai-, ti szai és ba la to ni me net rend sze rû já ra ta in (ki vé ve a 
szár nyas ha jó kat és sé ta ha jó kat) va ló me net jegy vá sár lá sa
ese tén kor lát lan számban 50%-os kedvezmény illeti meg.

(3) Az iga zol vány a Gyõr-Sop ron-Eben fur ti Vas út ma -
gyar or szá gi vo na la in tör té nõ uta zás ra csak e vas utak ál lo -
má sa in vagy vo na ta in vál tott kü lön be tét lap pal együtt ér -
vé nyes.

(4) Az iga zol vány mun ká ba já rás hoz nem hasz nál ha tó.
(5) Az iga zol vány igény lé sé vel és éven kén ti ér vé nye sí -

té sé vel kap cso la tos fel ada to kat a HO látja el.
(6) Új iga zol vány igény lé sé hez 1 db 4x4 cm-es arc fény -

ké pet is csa tol ni kell. Az iga zol vánnyal kap cso lat ban a
MÁV ZRt. ál tal meg ál la pí tott el já rá si dí jat a ké rel me zõ nek 
kell a MÁV ZRt. Igaz ga tó ság részére megfizetni.

(7) A leg alább 3 hó nap ja köz szol gá la ti jog vi szony ban
(mun ka vi szony ban) ál ló köz tiszt vi se lõ és csa lád tag ja
éven te egy al ka lom mal – a HO ál tal két pél dány ban ki adott 
iga zo lás alap ján – 50%-os me net tér ti uta zá si ked vez mény -
re jo go sult a MÁV országos közforgalmú vasútvonalain.

(8) A ked vez mény re jo go sul tak kö re:
a) kö zös ház tar tás ban élõ há zas társ vagy élet társ,
b) 18. élet évét be nem töl tött, kö zös ház tar tás ban élõ

gyer mek, amennyi ben más ked vez mény re nem jogosult,
c) gyer mek, aki után ma ga sabb csa lá di pót lé kot kap a

köz tiszt vi se lõ, amennyi ben ezt igazolja.
(9) A (8) be kez dés sze rin ti iga zo lást a HO a köz tiszt vi -

se lõ ké rel mé re ál lít ja ki. 
(10) Ha a (8) be kez dés a) pont sze rin ti hoz zá tar to zó sa -

ját mun ka vi szo nya alap ján jo go sult ked vez mény re, ak kor
azt csak sa ját jo gán ve he ti igény be. A (8) be kez dés c) pont
ese té ben a ké re lem hez csa tol ni kell a ki fi ze tõ hely iga zo lá -
sát a kedvezmény igénybevételéhez.

AZ ILLETMÉNY ÁTUTALÁSÁBÓL ADÓDÓ
TÖBBLETKÖLTSÉG MEGTÉRÍTÉSE2

24. §3

Az il let mény nek pénz in té zet nél nyi tott bank szám lá ra
tör vény ál tal kö te le zõ en elõ írt át uta lá sá ból adó dó több let -
költ sé get a mi nisz té ri um a sze mé lyi jö ve de lem adó ról
 szóló tör vény ben rög zí tett adó men tes összeg ha tá rig meg -
té rí ti. Az egy össze gû té rí tés ki fi ze té sé rõl – a no vem -
ber 30-i ál lo mány lis ta alap ján – a no vem be ri il let mé nyek
fo lyó sí tá sá val egyidejûleg a PO intézkedik. 

2 2007 ja nu ár 1. nap ján ha tá lyát vesz ti.
3 2007 ja nu ár 1. nap ján ha tá lyát vesz ti.
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LAKHATÁSI TÁMOGATÁSOK
(Ktv. 49/H. §)

25. §

Al bér le ti díj hoz zá já ru lás

(1) La kás bér le ti díj hoz – vissza nem té rí ten dõ –  pénz -
beli hoz zá já ru lás ban (al bér le ti hoz zá já ru lás ra) ré sze sít he -
tõ az a köz tiszt vi se lõ, aki Bu da pes ten ön ál ló la kás tu laj -
don nal, vagy la kás hasz ná la ti jogosultsággal nem ren del -
ke zik.

(2) Al bér le ti hoz zá já ru lás ban új be lé põ az al kal ma zás
kez dõ idõ pont já tól, pró ba idõ ki kö tés sel al kal ma zott köz -
tiszt vi se lõ csak a pró ba idõ le jár tát kö ve tõ en – az al kal ma -
zás kez dõ idõ pont já tól vissza me nõ leg – ré sze sít he tõ, ha
er re irá nyu ló ké rel mét a be lé pés tõl szá mí tott, pró ba idõ ki -
kö té se ese tén an nak le jár tát kö ve tõ 30 na pon be lül írás ban
be nyújt ja. Egyéb esetben a hozzájárulás csak a benyújtást
követõ idõszakra engedélyezhetõ.

(3) A pénz be li hoz zá já ru lás mér té ke ha von ta az il let -
mény alap 30%-a.

(4) A köz tiszt vi se lõ nek az al bér le ti díj hoz zá já ru lás
irán ti – a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak ja vas la tát is
tar tal ma zó – ké rel mét az er re a cél ra rend sze re sí tett for ma -
nyom tat vá nyon a Bi zott ság hoz kell be nyúj ta ni. A ké re -
lem hez csa tol ni kell az al bér le ti szer zõ dést, valamint a díj
kifizetését igazoló elismervényt.

(5) A hoz zá já ru lás fi ze té sé rõl a Bi zott ság ja vas la tát fi -
gye lem be vé ve az ál lam tit kár dönt.

(6) A hoz zá já ru lá sok ki fi ze té sé vel össze füg gõ fel ada to -
kat a PO látja el.

(7) Az al bér le ti hoz zá já ru lás fo lyó sí tá sa a ha vi il let -
ménnyel együtt tör té nik és a min den kor ér vény ben le võ
sze mé lyi jö ve de lem adó tör vény szabályai szerint adózik.

(8) Az al bér le ti díj hoz zá já ru lás ban ré sze sü lõ köz tiszt -
vi se lõk rõl a PO nyil ván tar tást ve zet. A köz tiszt vi se lõ a
vál to zá so kat 8 na pon be lül kö te les bejelenteni a PO-nál.

La kás épí té si, la kás vá sár lá si ka mat men tes
mun kál ta tói köl csön

26. §

(1) A mi nisz té ri um a köz tiszt vi se lõ i nek tu laj do ná ba
(rész tu laj do ná ba) ke rü lõ la kás vá sár lá sát, épí té sét, bõ ví té -
sét és kom fort fo ko za tá nak nö ve ke dé sét ered mé nye zõ kor -
sze rû sí té sét kamatmentes kölcsönnel támogatja.

(2) Ka mat men tes köl csön tá mo ga tás ban ré sze sül het a
köz tiszt vi se lõ:

a) ha köz szol gá la ti jog vi szo nya a mi nisz té ri um nál, il let -
ve jog elõ de i nél – az át he lye zés ese tét ki vé ve – az igény lés -
kor leg alább hat hó nap ja fenn áll, és ki ne ve zé se ha tá ro zat -
lan idõre szól;

b) a sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló 1995. évi CXVII.
tör vény 72. § (4) be kez dés f) pont ja sze rint la kás cé lú hi tel
ese tén, ha azt a mun kál ta tó pénz in té zet út ján, an nak iga zo -
lá sa alap ján a mun ka vál la ló já nak olyan la kás épí té sé hez,
vá sár lá sá hoz, bõ ví té sé hez, kor sze rû sí té sé hez nyúj tot ta,
amely la kás nem ha lad ja meg a la kás cé lú tá mo ga tá sok ról
szó ló 12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let 3. §-ában meg ha tá -
ro zott, méltányolható lakásigény mértéket; 

c) a mun kál ta tói köl csön nel vá sá rolt, épí tett, kor sze rû sí -
tett, bõ ví tett la kás tu laj don meg szer zé sé vel sa ját la kás hely -
ze tét rendezi;

d) hoz zá já rul ah hoz, hogy az in gat lan ra a mun kál ta tó ja -
vá ra a köl csön vissza fi ze té sé nek tel je sí té sé ig az in gat -
lan-nyil ván tar tás ba jel zá log, va la mint el ide ge ní té si és ter -
he lé si tilalom kerüljön bejegyzésre;

e) vál lal ja, hogy a mun kál ta tó nál fenn ál ló köz szol gá la ti
jog vi szo nyát leg alább a köl csön vissza fi ze té sé ig  fenn -
tartja;

f) a ren del ke zé sé re ál ló sa ját anya gi esz kö ze it, az elõ zõ
la ká sá nak, in gat la ná nak ér té ke sí té sé bõl szár ma zó vé tel -
árat az épí té si költ ség kiegyenlítésére felhasználja;

g) vál lal ja a mun kál ta tói köl csön ban ki ke ze lé sé nek
költ sé ge it, a tu laj don jog be jegy zés sel kap cso la tos költ sé -
ge ket, to váb bá az egyéb fel me rü lõ költségek terheit.

(3) A mi nisz té ri um ban köz szol gá la ti jog vi szonyt lé te sí -
tõ köz tiszt vi se lõ elõ zõ mun ka he lyén fenn ál ló mun kál ta tói
köl csön tá mo ga tás tar to zá sa csak át he lye zés ese tén vál lal -
ha tó át. En nek fel té te le, hogy az át he lye zõ mun kál ta tó, a
ki ké rõ re adott vá la szá ban – írásban – közölje er re vo nat -
ko zó igényét.

27. §

(1) Nem le het mun kál ta tói köl csön tá mo ga tást nyúj ta ni a 
la ká sok kar ban tar tá sá hoz, a hét vé gi ház és üdü lõ épí té sé -
hez, köz mû ve sí té sé hez, il let ve át épí té sé hez, la kás-hasz ná -
lat ba vé te li díj ki fi ze té sé hez, te lek vá sár lá sá hoz, to váb bá a
la kást ter he lõ pénz in té ze ti köl csön tar to zás csök ken té sé re
nyúj tan dó tá mo ga tás vissza fi ze té sé hez sem. Nem  nyújt -
ható to váb bá tá mo ga tás ah hoz sem, hogy a köz tiszt vi se lõ
az ál la mi, vagy az önkormányzati tulajdonban álló, s általa
bérelt lakást bentlakó bérlõként megvásárolja. 

(2) Nem kap hat mun kál ta tói köl csönt az a  köztisztvi -
selõ, aki el len fe gyel mi, vagy bün te tõ el já rás van fo lya mat -
ban, vagy aki fe gyel mi bün te tés ha tá lya alatt áll a ha tály
fenn ál lá sá ig, to váb bá aki köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak
megszüntetése folyamatban van. 

(3) La kás vá sár lá sá hoz, épí té sé hez, bõ ví té sé hez nyúj tott 
köl csön össze ge a min den kor ér vé nyes il let mény alap
hússzo ro sá nak meg fe le lõ összeg. En nél ma ga sabb össze -
get ki vé te le sen in do kolt eset ben az ál lam tit kár sa ját ha tás -
kör ben ál la pít hat meg. 
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(4) A mun kál ta tói köl csön oda íté lé sé nél és a köl csön
mér té ké nek meg ál la pí tá sá nál fi gye lem be kell venni:

a) a tá mo ga tást igény lõ jö ve del mi, va gyo ni és szo ci á lis
hely ze tét, 

b) a tá mo ga tást igény lõ köz tiszt vi se lõ sa ját meg ta ka rí tá -
sát;

c) az igény lõ és há zas tár sa jö ve del mi vi szo nya it;
d) a köz tiszt vi se lõ há zas tár sa ré szé re nyúj tott mun kál ta -

tói tá mo ga tás mér té két;
e) az egyéb köl csö nök, tör lesz té si tá mo ga tás mér té két.

28. §

(1) A mun kál ta tói köl csön vissza fi ze té sé nek idõ tar ta ma
ma xi mum 5 (öt) év.

(2) A mun kál ta tói köl csön vissza fi ze té sé nek kez dõ idõ -
pont ja a köl csön szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ hónap elsõ
napja. 

29. §

(1) A köz tiszt vi se lõ a köl csön tá mo ga tás irán ti igé nyét
az er re a cél ra rend sze re sí tett for manyom tat vá nyon, a
szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je és az ér dek kép vi se le ti tag ság -
gal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ ese té ben a he lyi ér dek kép vi -
se le ti ügy vi võ vé le mé nyé vel ellátva terjesztheti elõ a
Bizottsághoz. 

(2) A ké re lem nek tar tal maz nia kell:
a) a köz tiszt vi se lõ sze mé lyi ada ta it, je len le gi la kás kö -

rül mé nye it;
b) az épí te ni, vá sá rol ni, bõ ví te ni, kor sze rû sí te ni kí vánt

la kás rész le tes ada ta it, a la kás ba köl tö zõ személyek
számát; 

c) a köz tiszt vi se lõ va gyo ni hely ze té re, jö ve del mi vi szo -
nya i ra vo nat ko zó ismertetést;

d) egy nyi lat ko za tot ar ról, hogy a ké re lem ben és mel lék -
le te i ben kö zölt ada to kért a köz tiszt vi se lõ bün te tõ jo gi, fe -
gyel mi és anya gi felelõsséggel tartozik.

(3) A ké re lem hez csa tol ni kell:
a) a köl csönt igény lõ há zas tár sa mun kál ta tó já nak cég -

sze rû iga zo lá sát ar ról, hogy a há zas társ kért-e és ka pott-e
mun kál ta tói tá mo ga tást és ha igen mennyit, il let ve ha kért
és nem ka pott, ké rel mét mi lyen indokkal utasították el;

b) az épí tés, bõ ví tés, kor sze rû sí tés ese tén 90 nap nál nem 
ré gibb (tu laj don jo gi lag egy ér tel mû) tu laj do ni lap hi te les
má so la tot és mû sza ki do ku men tá ci ót, költ ség ve tést és épí -
té si en ge délyt, to váb bá az egyéb hatósági engedélyeket;

c) vá sár lás ese tén a vé tel ár hi telt ér dem lõ, do ku men tál -
ha tó meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges ira to kat, ügy véd, vagy
köz jegy zõ ál tal el len jegy zett szer zõ dést, vagy elõ szer zõ -
dést, elõ leg rõl-fog la ló ról szó ló meg ál la po dást, stb., 90
nap nál nem régibb tulajdoni lap hiteles másolatát. 

(4) Az igény lõ a köl csön ké re lem ben és mel lék le te i ben
az ál ta la kö zölt ada tok va ló di sá gá ért pol gá ri jo gi fe le lõs -

ség gel tar to zik. Az igény lõ a ké re lem be nyúj tá sa után kö -
te les be je len te ni a kö rül mé nye i ben be kö vet ke zett min den
olyan vál to zást, amely a tá mo ga tás ra va ló igény jo go sult -
sá gát érin ti. En nek elmulasztása a kérelem elutasítását
vonhatja maga után. 

30. §

(1) A ké rel mek dön tés re tör té nõ elõ ké szí té se a Bi zott -
ság fel ada ta. A dön tés elõ ké szí té se so rán vizs gál ja a tá mo -
ga tás sze mé lyi, tár gyi fel té te le it, va la mint a jog sza bály
szerinti igényjogosultságot.

(2) A ké rel mek el bí rá lá sá nál elõny ben ré sze sül nek:
a) az ön ál ló la kás sal nem ren del ke zõ köz tiszt vi se lõk; 
b) a sa ját ház tar tá suk ban ket tõ, vagy több gyer mek el lá -

tá sá ról gon dos ko dó nagy csa lá do sok;
c) gyer me kü ket egye dül ne ve lõ szü lõk; 
d) a fi a tal há za sok;
e) a Mi nisz té ri um ban, il let ve jog elõ de i nél 10 éves vagy

en nél hosszabb köz szol gá la ti jog vi szonnyal rendelkezõk. 
(3) A Bi zott ság a ké rel mek kö rül te kin tõ vizs gá la ta alap -

ján ja vas la tot tesz az ál lam tit kár nak: 
a) a köl csön meg adá sá ra, vagy el uta sí tá sá ra;
b) a tá mo ga tás mér té ké re és a vissza fi ze tés ha tár ide jé re;
c) a tá mo ga tás meg adá sá nak ál ta lá nos tól el té rõ spe ci á lis 

kikötéseire. 
(4) A Bi zott ság ja vas la tá nak fi gye lem be vé te lé vel a köl -

csön tá mo ga tás ról az ál lam tit kár dönt. 
(5) A mun kál ta tói dön tést kö ve tõ en a köz tiszt vi se lõk

mun kál ta tói köl csön szer zõ dé sét a HIÜF ve ze tõ je kö ti
meg. A szer zõ dés el len jegy zés sel a kü lön uta sí tás ban fog -
lal tak szerint történik.

31. §

(1) A mun kál ta tói köl csönt vissza kell von ni at tól a köz -
tiszt vi se lõ tõl, aki an nak fel hasz ná lá sát a pénz in té zet hez
tör té nõ át uta lás tól szá mí tott 2 hó na pon be lül nem kezd te
meg. E ren del ke zés tõl egye di mér le ge lés alap ján csak
rend kí vül indokolt esetben lehet eltérni. 

(2) A még vissza nem fi ze tett köl csön egy össze gû
vissza fi ze té se vá lik ese dé kes sé, ha 

a) a köz tiszt vi se lõ a köl csön ké rel mé ben szán dé ko san
va lót lan ada tot kö zölt, vagy va la mely lé nye ges kö rül -
ményt, tényt el hall ga tott, s en nek ered mé nye ként jog ta lan
elõnyre tett szert;

b) a köz tiszt vi se lõ ha vi tör lesz té se fi ze té si kö te le zett sé -
gé nek írás be li fel hí vás el le né re – ne ki fel ró ha tó okból –
nem tesz eleget; 

c) a köz tiszt vi se lõ köz szol gá la ti jog vi szo nya hi va -
talvesz tés fe gyel mi bün te tés sel szûnik meg.

(3) Az il le té kes pénz in té zet a vissza fi ze tés rõl szó ló in -
téz ke dés rõl írás ban ér te sí tést kap.
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(4) A köl csön ké se del mes meg fi ze té se ese tén az adóst a
hát ra lék után a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi
IV. tör vény 301. § (1) be kez dé se sze rin ti ka mat fi ze té si
kötelezettség terheli. 

(5) A szer zõ dés sze gés ese tén a mun kál ta tó pol gá ri pe res 
el já rást kez de mé nyez.

(6) Nem kö ve tel he tõ vissza egy összeg ben a köl csön, ha 
a mun kál ta tó – a bi zott ság vizs gá la ta alap ján – meg ál la pít -
ja, hogy a köz tiszt vi se lõ fi ze té si kö te le zett sé gé nek ne ki fel 
nem ró ha tó nyo mós ok ból nem tett ele get, il let ve a köz -
tiszt vi se lõ köz szol gá la ti jog vi szo nya nyug ál lo mány ba ke -
rü lé se miatt szûnt meg.

(7) Ha a köl csön jut ta tás ban ré sze sült köz tiszt vi se lõ
köz szol gá la ti jogviszonya

a) a vál lalt ha tár idõ elõtt kö zös meg egye zés sel vagy le -
mon dás sal szû nik meg, a köz szol gá la ti jog vi szony meg -
szün te té sé tõl kez dõ dõ en a Ptk. sze rin ti min den ko ri ké se -
del mi ka mat mér té ké vel azo nos ka mat meg fi ze té sé re kö te -
les, azon ban a köz szol gá la ti jog vi szo nyá nak a meg szün te -
té se a kölcsönszerzõdés hatályát

b) a vál lalt ha tár idõ elõtt fel men tés sel szû nik meg – ki -
vé ve a fel adat el lá tá sá ra al kal mat lan sá got – a köz szol gá la ti 
jog vi szony meg szû né se a kölcsön visszafizetését

c) nyug dí ja zá sa mi att szû nik meg, az ere de ti vissza fi ze -
té si fel té te le ket

nem érin ti.

(8) A köz tiszt vi se lõ ké rel mé re – a Bi zott ság ja vas la ta
alap ján – az ál lam tit kár mér le ge lé si jog kör ben el té rõ
vissza fi ze tés re vo nat ko zó szabályokat is megállapíthat.

32. §

(1) Az el ide ge ní té si ti la lom fenn ál lá sa alatt a la kást csak 
a mun kál ta tó írás be li hoz zá já ru lá sá val le het el ide ge ní te ni.
Az el ide ge ní té si en ge dély ak kor ad ha tó meg, ha – a tá mo -
ga tás ban ré sze sí tett sze mély a la kás el ide ge ní té sé vel egy -
ide jû leg vál lal ja a még fenn ál ló köl csön tar to zá sa egy -
össze gû vissza fi ze té sét – a tá mo ga tás ban ré sze sí tett köz -
tiszt vi se lõ – a köl csön nel tá mo ga tott la ká sát a tu laj do ná ba
ke rü lõ má sik la kás ra úgy cse ré li el, il le tõ leg adás vé te li
szer zõ dés sel, vagy épí tés sel tu laj do ná ba ke rü lõ újabb la -
kást úgy sze rez, hogy a jel zá log jog, va la mint az el ide ge ní -
té si és ter he lé si ti la lom a má sik la kás ra át je gyez he tõ. Az
át ter helt köl csön össze ge nem le het több, mint amennyit a
dolgozó az újabb lakás szerzéséhez mun kál ta tói tá mo ga -
tás ként kaphatna. Az ezt meghaladó részt a dol go zó kö te -
les egy összegben megfizetni.

(2) Há zas sá gi va gyon kö zös ség meg szün te té se so rán a
mun kál ta tói köl csön tar to zás meg té rí té sét – hoz zá já ru lás
alap ján – a la kás ban ma ra dó köl csön tá mo ga tás ban nem ré -
sze sült, a hi va tal nál köz tiszt vi se lõi jog vi szony ban nem
álló házastársa átvállalhatja.

(3) A köl csön ben ré sze sí tett köz tiszt vi se lõ ha lá la ese tén 
a la kás ban ma ra dó volt há zas társ a ki e sõ köl csönt vál to zat -
lan fel té te lek kel fi zet he ti vissza, fel té ve, hogy a köz tiszt vi -
se lõ ha lá la kor ál lan dó jel leg gel ve le együtt la kott. Egyéb
ese tek ben a köl csön egy összeg ben ese dé kes sé vá lik.

(4) A köz tiszt vi se lõ el ha lá lo zá sa ese tén az örö kö sök kel
a szer zõ dést mó do sí ta ni kell. A mó do sí tás ér de ké ben tö re -
ked ni kell a ha gya té ki el já rás ban va ló rész vé tel re. A szer -
zõ dés mó do sí tá sa irán ti eljárásban a minisztériumot a HO
képviseli.

(5) Mun kál ta tói köl csön tá mo ga tás ban ré sze sí tett köz -
tiszt vi se lõ más köz igaz ga tá si szerv hez tör té nõ át he lye zés -
kor a mun kál ta tó ab ban az eset ben kez de mé nye zi az át ve -
võ köz igaz ga tá si szerv nél a tá mo ga tás egy összeg ben tör -
té nõ meg té rí té sét, ha a köz tiszt vi se lõ nem vál lal ja azt.
A ki ké rõ re adott vá lasz ban az el já ró kö te les az er re vo nat -
ko zó igényt az áthelyezéskor feltételként minden esetben
közölni.

33. §

(1) A mun kál ta tó a köz tiszt vi se lõk la kás épí té se, vá sár -
lá sa, bõ ví té se, kor sze rû sí té se elõ se gí té sé nek ér de ké ben
mun kál ta tói la kás cé lú tá mo ga tá si ala pot ké pez. Az alap
kép zé sé re a kö vet ke zõ for rá sok ból szár ma zó pénz esz kö -
zök használhatók fel:

a) a hi va tal éves költ ség ve tés ben e cél ra jó vá ha gyott
összeg; 

b) a köz tiszt vi se lõk ré szé re ko ráb ban fo lyó sí tott köl csö -
nök és azok eset le ges ka ma ta i nak vissza fi ze té sé bõl szár -
ma zó összegek;

c) a tá mo ga tás ban ré sze sült köz tiszt vi se lõ új mun kál ta -
tó ja ál tal meg té rí tett támogatás.

(2) A meg je lölt for rá sok ból ál ló la kás cé lú ala pot a Mi -
nisz té ri um költ ség ve té si szám lá ját ke ze lõ pénz in té zet nél
nyi tott la kás tá mo ga tá si számlára kell átutalni. 

(3) A la kás cé lú tá mo ga tá si alap ke ze lé sé vel kap cso la tos 
fel ada to kat a KBTF a Szám vi te li útján látja el. 

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK

(Ktv. 49/H. §)

34. §

(1) A köz tiszt vi se lõ há zas ság kö té se kor – ké rel mé re –
egy össze gû tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ. A ké rel met –
amely hez csa tol ni kell a há zas sá gi anya köny vi ki vo nat
má so la tát – az er re a cél ra rend sze re sí tett nyom tat vá nyon a 
Bizottsághoz kell benyújtani.

(2) A tá mo ga tás össze ge a köz tiszt vi se lõi il let mény alap
200%-áig ter jed het. A tá mo ga tás en ge dé lye zé sé rõl a Bi -
zott ság ja vas la ta alap ján az ál lam tit kár dönt.

1434 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 10. szám



35. §

(1) A köz tiszt vi se lõ gyer me ké nek meg szü le té se kor –
ké rel mé re – egy össze gû tá mo ga tás ban részesíthetõ.

(2) A ké rel met – amely hez csa tol ni kell a gyer mek szü -
le té si anya köny vi ki vo na tá nak má so la tát – az er re a cél ra
rend sze re sí tett nyom tat vá nyon a Bi zott ság hoz kell be -
nyúj ta ni.

(3) A tá mo ga tás össze ge gyer me ken ként a köz tiszt vi se -
lõi il let mény alap 300%-áig ter jed het. A tá mo ga tás en ge -
dé lye zé sé rõl a Bi zott ság ja vas la ta alapján az államtitkár
dönt.

36. §

(1) A köz tiszt vi se lõ nap tá ri éven ként egy össze gû is ko -
la kez dé si tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ. A tá mo ga tás mér té ke 
leg fel jebb a sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló tör vény ben
meghatározott adómentes összeg lehet.

(2) Az is ko la kez dé si tá mo ga tás ra az a köz tiszt vi se lõ jo -
go sult, aki a tárgy év el sõ nap já tól leg alább a ki fi ze tés idõ -
pont já ig a Mi nisz té ri um mal köz szol gá la ti jogviszonyban
áll. 

(3) Nem jo go sult is ko la kez dé si tá mo ga tás ra a ki fi ze tés
idõ pont já ban a fel men té si ide jét töl tõ, il let ve a 30 na pon
tú li fi ze tés nél kü li sza bad sá gon lévõ köztisztviselõ.

(4) Az is ko la kez dé si tá mo ga tás tárgy évi fi zet he tõ sé gét,
il let ve an nak össze gét éven te a HO ja vas la ta alap ján az ál -
lam tit kár határozza meg.

(5) Az is ko la kez dé si tá mo ga tás igény be vé te lé hez az er -
re a cél ra rend sze re sí tett nyom tat vány ki töl té se és an nak
tárgy év jú ni us 15-ig a HO-ra tör té nõ megküldése szük sé -
ges.

(6) A hoz zá já ru lás ki fi ze té sé re leg ké sõbb a tárgy év
 augusztus 31-éig kerül sor.

(7) Az adó men tes is ko la kez dé si tá mo ga tás nyil ván tar tá -
sá ról és el szá mo lá sá ról a HO, va la mint PO nyil ván tar tást
vezet.

ÜDÜLÉSI KEDVEZMÉNYEK
(Ktv. 49/H. §)

37. §

(1) A köz tiszt vi se lõ nap tá ri éven ként az il let mény alap
75-100%-áig ter je dõ összeg ben üdü lé si hoz zá já ru lás ban
részesíthetõ.

(2) Üdü lé si hoz zá já ru lás ra az a köz tiszt vi se lõ jo go sult,
aki a tárgy év el sõ hó nap já nak el sõ nap já tól kez dõ dõ en és a 
ki fi ze tés idõ pont já ban is a mi nisz té ri um mal köz szol gá la ti
jog vi szony ban áll. A rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tott
köz tiszt vi se lõt a munkaidõ arányában illeti meg a hoz zá já -
ru lás.

(3) Nem jo go sult üdü lé si hoz zá já ru lás ra az a köz tiszt vi -
se lõ, aki a hoz zá já ru lás ki fi ze té se kor fel men té si ide jét
vagy 30 na pot meg ha la dó fi ze tés nélküli szabadságát tölti.

(4) Az üdü lé si hoz zá já ru lás tárgy évi fi zet he tõ sé gét, il -
let ve an nak mér té két éven te a HO ja vas la ta alap ján az ál -
lam tit kár határozza meg.

(5) A hoz zá já ru lás ki fi ze té sé re leg ké sõbb a tárgy év jú -
ni us 5-ig kerül sor.

38. §

(1) A köz tiszt vi se lõ a Mi nisz té ri um, va la mint az Üdü lõ -
szál lók és Ok ta tá si Köz pon tok Ér té ke sí té si Iro da ál tal biz -
to sí tott üdü lõk ked vez mé nyes igénybevételére jogosult.

(2) A ked vez mé nyes üdü lés re vo nat ko zó igényt a HO
üdü lé si re fe ren sé hez kell leadni.

(3) A re fe rens a je lent ke zé se ket a Bi zott ság ál tal tag jai
kö zül vá lasz tott há rom fõs Üdü lé si Bi zott ság elé ter jesz ti,
amely dönt az üdül te tés rõl. Az Üdü lé si Bi zott ság ügy rend -
jét – az ál lam tit kár jó vá ha gyá sá val – maga állapítja meg.

(4) Az üdü lés szer ve zé sé vel kap cso la tos fel ada to kat a
HO látja el.

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK

39. §

(1) A rá szo rult köz tiszt vi se lõ – ké rel mé re – az aláb bi
szo ci á lis tá mo ga tás ban részesíthetõ: 

a) rend kí vü li (ese ti) pénz be li szo ci á lis segély;
b) te me té si se gély.
(2) Szo ci á lis se gély ben az a köz tiszt vi se lõ ré sze sít he tõ,

aki pénz be li tá mo ga tás ra szo rul az alábbiak miatt:
a) 30 na pot meg ha la dó an be teg ség mi att ke re sõ kép te len 

volt;
b) kór há zi ápo lás alatt állt;
c) egyéb szo ci á lis kö rül mé nyei alap ján.
(3) A köz tiszt vi se lõ a kö ze li hoz zá tar to zó já nak (há zas -

társ, az egye nes ág be li ro kon, az örök be fo ga dott, mos to ha
és ne velt gyer mek, az örök be fo ga dó, a mos to ha, a ne ve lõ -
szü lõ, a test vér, va la mint az élet társ) ha lá la esetén temetési 
segélyben részesíthetõ.

(4) A tá mo ga tás mér té ke:
a) rend kí vü li ese ti pénz be li szo ci á lis se gély ese tén al -

kal man ként leg fel jebb a köz tiszt vi se lõi il let mény alap
200-a, azon ban nap tá ri éven ként nem ha lad hat ja meg a
köz tiszt vi se lõi illetményalap 400%-át,

b) te me té si se gély ese tén a köz tiszt vi se lõi il let mény alap 
200%-a
le het.

(5) A köz tiszt vi se lõ a szo ci á lis tá mo ga tás irán ti igé nyét
az er re a cél ra rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon a szer -
ve ze ti egy ség ve ze tõ je és az ér dek kép vi se le ti tag ság gal
ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ ese té ben a he lyi  érdekképvise -
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leti ügy vi võ véleményével ellátva terjesztheti elõ a Bi zott -
ság hoz.

(6) A ké re lem hez mel lé kel ni kell:

a) szo ci á lis se gély tá mo ga tás ese tén a csa lád jö ve del mi
vi szo nya i ra vo nat ko zó keresetigazolást;

b) te me té si se gély ese tén a kö ze li hoz zá tar to zó ha lot ti
anya köny vi ki vo na tá nak má so la tát, va la mint a te me té si
számla másolatát.

(7) A ké rel mek el bí rá lá sá ról a Bi zott ság ja vas la tát fi -
gye lem be vé ve az ál lam tit kár dönt.

ILLETMÉNYELÕLEG

 (Ktv. 49/H. §)

40. §

(1) Az il let mény elõ leg-ke re tet a PO ke ze li, amely nek
mér té ke nem ha lad hat ja meg a Minisz té ri um rend sze -
res sze mé lyi jut ta tás ra for dít ha tó ere de ti elõ irány za ta
2,5%-ának megfelelõ keretet.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti mér ték be tar tá sa ér de ké ben
a PO az en ge dé lye zett il let mény elõ le gek rõl ana li ti kus és
össze sí tett nyil ván tar tást kö te les vezetni, mely  tartal -
mazza:

a) az il let mény elõ leg ke ret össze gét;

b) a fo lyó sí tás ban ré sze sült sze mély ne vét és szer ve ze ti
egy sé gé nek meg ne ve zé sét;

c) a ke ret le ter he lé sé nek azo nos idõ szak ra vo nat ko zó
mér té két, a vissza fi ze tés idõ tar ta ma sze rin ti havi üte me -
zés sel;

d) a ha vi fel hasz ná lás össze sí tett szám sze rû össze gét.

(3) Az il let mény elõ leg ke ret fel hasz ná lás be tar tá sá ért a
KBTF ve ze tõ je a felelõs.

41. §

(1) Il let mény elõ leg fel vé te lé re az a köz tiszt vi se lõ jo go -
sult, aki nek köz szol gá la ti jog vi szo nya a Minisz té ri um ban,
il let ve jog elõ de i nél legalább hat hónapja fennáll.

(2) Ha tá ro zott ide jû ki ne ve zés ese tén a köz tiszt vi se lõ
ak kor ré sze sít he tõ il let mény elõ leg ben, ha ki ne ve zé sé nek
idõ tar ta ma az egy évet meghaladja.

(3) Nem igé nyel het il let mény elõ le get a fe gyel mi bün te -
tés ha tá lya alatt ál ló köz tiszt vi se lõ.

42. §

(1) A köz tiszt vi se lõ il let mény elõ le get az er re a cél ra
rend sze re sí tett nyom tat vá nyon az ab ban meg je lölt kö te le -
zett ség vál la lá sá val igényelhet.

(2) A ké rel met min den eset ben a mun kál ta tói jog kör
gya kor ló já val vé le mé nyez tet ni kell.

(3) Az il let mény elõ leg irán ti ké rel me ket a PO-hoz kell
be nyúj ta ni.

43. §

(1) Il let mény elõ leg a köz tiszt vi se lõ ré szé re csak ab ban
az eset ben ál la pít ha tó meg, ha az elõ zõ fel vett il let mény -
elõ leg össze gét tel jes egé szé ben kiegyenlítette.

(2) Az il let mény elõ leg ma xi má lis össze ge a mi ni mál bér
öt szö rö sé nek meg fe le lõ összeg.

(3) Az il let mény elõ leg össze gét úgy kell meg ál la pí ta ni,
hogy az egyéb le vo ná sok mel lett 6 hó nap alatt le von ha tó
le gyen, és a le vo nás össze ge a ha vi net tó il let mény bõl jog -
sze rû en le von ha tó mértéket ne haladja meg. 

44. §

(1) Az il let mény elõ leg irán ti ké rel mek rõl a KBTF ve ze -
tõ je jo go sult dön tést hozni.

(2) Nem ál la pít ha tó meg il let mény elõ leg an nak a köz -
tiszt vi se lõ nek, aki nél a le vo nás fel té te lei nem biz to sí tot tak 
(pl.: gyes, gyed, fi ze tés nél kü li sza bad ság, stb).

(3) A fel vett il let mény elõ leg össze gét a köz tiszt vi se lõ a
fel vé tel tõl szá mí tott ma xi mum hat hó nap alatt ha vi egyen -
lõ rész let ben kö te les visszafizetni.

(4) Az il let mény elõ leg ben ré sze sí tett köz tiszt vi se lõ nek
az el já rás fo ga na to sí tá sá ra al kal mas nyi lat ko za tot kell ki -
töl te nie, en nek hi á nyá ban az il let mény elõ leg nem fo lyó sít -
ha tó. 

(5) A sza bá lyo san ki töl tött és en ge dé lye zett ké re lem
alap ján az il let mény elõ leg ki fi ze té se, a fo lya ma tos vissza -
fi ze tés el len õr zé se a PO feladata.

(6) Amennyi ben a köz tiszt vi se lõ köz szol gá la ti jog vi -
szo nya az il let mény elõ leg-tar to zás fenn ál lá sá nak idõ tar ta -
ma alatt szû nik meg, úgy a tar to zás fenn ma ra dó ré szét egy
összeg ben köteles visszafizetni.

JÓLÉTI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSOK
(Ktv. 49/D. §)

45. §

(1) A Mi nisz té ri um köz tiszt vi se lõi a hat hó na pot meg
nem ha la dó ha tá ro zott idõ re, il let ve a pró ba idõ re ki ne ve -
zet tek kivételével 

a) ön kén tes ki egé szí tõ nyug díj pénz tá ri hoz zá já ru lás -
ban;

b) ön kén tes egész ség biz to sí tá si tag díj hoz tör té nõ hoz -
zá já ru lás ban
ré sze sül het nek.
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(2) Az (1) be kez dés a)–b) pont já ban fog lal ta kon túl a
köz tiszt vi se lõk ma gán nyug díj-pénz tá ri tag díj ki egé szí tés -
ben is részesülhetnek.

(3) Az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt hoz zá já ru lás
mér té ke – ha vi mi ni mum 1000,- Ft köz tiszt vi se lõi be fi ze -
tés ese tén – a bér szám fej tés kor ér vény ben lé võ ki ne ve zé si
ok irat ban sze rep lõ, ke re kí tés sel együtt számított összes il -
let mény 2%-a.

(4) Az (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt hoz zá já ru lás,
il let ve a (2) be kez dés ben fog lalt ki egé szí tés mér té ké nek
meg ál la pí tá sá ra az ál lam tit kár jo go sult.

(5) A hoz zá já ru lás, il let ve a ki egé szí tés meg ál la pí tá sá -
nak elõ ké szí té sé vel, át uta lá sá val, nyil ván tar tá sá val kap -
cso la tos feladatokat a PO látja el.

46. §

(1) A Mi nisz té ri um köz tiszt vi se lõi ré szé re éven ként egy 
al ka lom mal díj men tes komp lex egész ség ügyi szû rõ vizs -
gá lat biztosítható.

(2) A komp lex egész ség ügyi szû rõ vizs gá lat az aláb bi
vizs gá la to kat tar tal maz za:

a) la bo ra tó ri u mi;

b) bel gyó gyá sza ti;

c) nõ gyó gyá sza ti;

d) mam mog rá fi ai; 

e) uro ló gi ai;

f) on ko ló gi ai;

g) sze mé sze ti.

(3) A komp lex egész ség ügyi szû rõ vizs gá lat meg szer ve -
zé sé vel kap cso la tos fel ada to kat a HO látja el.

47. §

A Sem mel we is Egye tem Kút völ gyi Kli ni kai Tömb bel
kö tött meg ál la po dás alap ján a mi nisz té ri um köz tiszt vi se -
lõi és azok hoz zá tar to zói jo go sul tak igény be ven ni a kór -
ház já ró be teg szak el lá tá sát és fek võ be teg el lá tá sát a kór -
ház pro fil ja és a min den ko ri tár sa da lom biz to sí tá si jog sza -
bá lyok által meghatározott keretek között.

48. §

(1) A mi nisz té ri um ban fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõk
egész sé gük meg óvá sa, az egész sé ges élet mód ki ala kí tá sa
ér de ké ben ked vez mé nyes spor to lá si le he tõ ség ben ré sze -
sül het nek.

(2) A tá mo ga tás mér té két éven te az ál lam tit kár  hatá -
rozza meg.

NYUGÁLLOMÁNYÚ KÖZTISZTVISELÕK
JUTTATÁSAI
(Ktv. 49/J–L. §)

49. §

(1) Azok a nyug ál lo má nyú köz tiszt vi se lõk, akik a
Minisz té ri um tól – il let ve jog elõd szer ve ze té tõl – ke rül tek
nyug ál lo mány ba a Minisz té ri um költ ség ve té sé ben biz to sí -
tott szo ci á lis ke ret ter hé re az aláb bi pénz be li és ter mé szet -
be ni szociális támogatásokban részesülhetnek:

a) ese ti szo ci á lis se gély;
b) jö ve de lemki egé szí tés;
c) te me té si se gély;
d) ked vez mé nyes ét kez te tés;
e) ked vez mé nyes üdül te tés.
(2) A szo ci á lis tá mo ga tá sok kö rül te kin tõ fel hasz ná lá sá -

nak biz to sí tá sát, a nyug ál lo má nyú köz tiszt vi se lõ szo ci á lis
hely ze té nek fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré sét, az igény -
jo go sult ság ról szó ló dön tés elõ ké szí té sét a HO e feladattal
megbízott referense látja el.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lalt tá mo ga tá sok meg ál la pí -
tá sá ra ké re lem alap ján ke rül het sor. A ké rel me ket az érin -
tett köz tiszt vi se lõ, vagy a ve le kö zös ház tar tás ban élõ há -
zas-, il let ve élet tár sa és gyer me ke az er re a cél ra rend sze re -
sí tett nyom tat vá nyon adhatja be. A kérelmeket a HO re -
giszt rál ja.

(4) A re fe rens hi va tal ból is kez de mé nyez he ti a tá mo ga -
tás oda íté lé sét. 

(5) A ké rel mek el bí rá lá sa kor, il let ve rang so ro lá sa kor
elsõsorban 

a) a ké rel me zõ jö ve del mi hely ze tét;
b) a szo ci á lis, csa lá di kö rül mé nye ket

kell fi gye lem be ven ni.
(6) A ké rel mek rõl a Bi zott ság elõ ter jesz té se alap ján az

ál lam tit kár dönt. 
(7) Az ál lam tit kár – a HIÜF ve ze tõ jé nek be szá mo ló ja

alap ján – min den má so dik év de cem ber 31-éig ér té ke li a
nyug dí jas köz tiszt vi se lõk szo ci á lis tá mo ga tá sá nak, va la -
mint a Ktv. 49/J–49/K.§-ai ban elõ ír tak érvényesülésének
kérdéseit.

KEGYELETI GONDOZÁS

50. §

(1) Az el hunyt köz tiszt vi se lõt – a ke gye let mél tó ki fe je -
zé se ként – ér de mei, élet út ja alap ján a mi nisz ter a köz szol -
gá lat ha lott já vá nyilváníthatja.

(2) Az el hunyt nyu gal ma zott köz tiszt vi se lõ ak kor nyil -
vá nít ha tó a köz szol gá lat ha lott já vá, ha a köz szol gá la ti jog -
vi szo nyát nem bí rói íté let alap ján vagy fe gyel mi el já rás
eredményeként szüntették meg.
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(3) A mi nisz té ri um ha lott já vá le het nyil vá ní ta ni az ál lo -
mány ból és a nyug ál lo mány ból azt az el hunyt köz tiszt vi -
se lõt:

a) aki hu za mo sabb idõn át nagy fe le lõs ség gel já ró be -
osz tás ban ki ma gas ló ér de me ket szerzett;

b) aki hosszabb idõn át fel ada ta it át lag fe let ti ered mé -
nyes ség gel lát ta el és je len tõ sen hoz zá já rult a szer ve zet
ered mé nyes mûködéséhez;

c) aki az elõ zõ pon tok sze rint nem mi nõ sít he tõ.
(4) Az el hunyt (3) be kez dés a)–c) pon tok sze rin ti mi nõ -

sí té sé re a mun kál ta tói jog kört gya kor ló ve ze tõ kez de mé -
nye zé sé re – a Bi zott ság vé le mé nyé nek ki ké ré se után – az
államtitkár jogosult.

(5) A Minisz té ri um ha lott ja ré szé re – a kö ze li hoz zá tar -
to zó be le egye zé sé vel – sír em lék állítható.

(6) A ke gye le ti ki adá sok ra vo nat ko zó nor má kat és az el -
szá mo lás rend jét a Sza bály zat Füg ge lé ke tartalmazza.

VI. fe je zet

AZ ELISMERÉSEK SZABÁLYAI
(Ktv. 49/N. §)

51. §

(1) A Mi nisz té ri um ered mé nyes te vé keny sé ge ér de ké -
ben tel je sí tett szor gal mas, pél da mu ta tó mun ka vég zé sért, a
szer ve zet szem pont já ból fon tos, vá rat la nul je lent ke zõ fel -
ada tok el vég zé sé ért, ezen ered mé nyek köz vet len, rö vid
idõn be lül tör té nõ ösz tön zé sé re a Mi nisz té ri um köz tiszt vi -
se lõi el is me rés ben ré sze sít he tõk. 

(2) Az el is me ré sek a kö vet ke zõk le het nek:
a) a mi nisz ter ál tal ala pí tott ki tün te tõ díj, pla kett,

 oklevél:
aa) Kör nye ze tün kért Díj
ab) Pro Na tu ra Díj
ac) Vá sár he lyi Pál Díj
ad) Schenzl Gu i do Díj
ae) Zöld Toll Díj
af) Kör nye ze tün kért Em lék pla kett
ag) Pro Na tu ra Em lék pla kett
ah) Sa jó Ele mér Em lék pla kett
ai) Pro Me te o ro ló gia Em lék pla kett
aj) A vi zek kár té te lei el le ni vé de ke zé sért Ér dem érem
ak) Mi nisz te ri El is me rõ Ok le vél

b) pénz- vagy tárgy ju ta lom (a to váb bi ak ban ju ta lom).
(3) Az el is me ré sek re for dít ha tó ke ret éves mér té két a

Mi nisz té ri um „bel sõ költ ség ve té se” tar tal maz za.

52. §

(1) Mi nisz te ri ren de let tel ala pí tott mi nisz te ri el is me ré -
sek ado má nyo zá sá ra a mun kál ta tói jog kört gya kor ló ve ze -
tõ – nem ál la mi ve ze tõ ese tén a szer ve ze ti egy sé get irá nyí -

tó ál la mi ve ze tõ jó vá ha gyá sá val – terjeszthet elõ ja vas la -
tot.

(2) A jó vá ha gyott ja vas lat a mi nisz te ri ren de let, il let ve a 
ren de let vég re haj tá sá ról szó ló mi nisz te ri uta sí tás sze rint
ke rül to váb bí tás ra a miniszterhez.

(3) Nem ja va sol ha tó el is me rés re, aki jog erõs fe gyel mi
ha tá ro zat, vagy bí rói íté let ha tá lya alatt áll, il let ve ilyen el -
já rás van el le ne fo lya mat ban, il let ve aki há rom éven be lül
„Mi nisz te ri El is me rõ Oklevél” kitüntetésben részesült.

(4) A ki tün te tet tek ne vét – be osz tá suk és szer ve ze ti egy -
sé gük meg je lö lé sé vel – a Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban
és hon lap ján köz zé kell ten ni. A köz zé té tel érdekében a
HO intézkedik.

53. §

(1) A „Mi nisz te ri El is me rõ Ok le vél” ki tün te tés éves ke -
re té nek fel osz tá sá ról éven te a miniszter dönt.

(2) A Mi nisz té ri um ál lo má nyá ban lé võk kö zül „Mi nisz -
te ri El is me rõ Ok le vél” ki tün te tés ben azok ré sze sít he tõk,
akik Mi nisz té ri u mon be lü li jogviszonya eléri a két évet.

54. §

(1) A Minisz té ri um ered mé nyes te vé keny sé ge ér de ké -
ben tel je sí tett szor gal mas, pél da mu ta tó mun ka vég zé sért, a
szer ve zet szem pont já ból  fon tos, vá rat la nul je lent ke zõ fel -
ada tok el vég zé sé ért, ezen  ered mé nyek köz vet len, rö vid
idõn  be lü li ösz tön zé sé re a  köztisztviselõk ju ta lom ban ré -
sze sít he tõk.

(2) A ju ta lom meg ál la pí tá sá nál az aláb bi fõ szem pon to -
kat kell fi gye lem be venni:

a) a je len tõs ered ménnyel já ró ha té kony mun ka vég zés;
b) a pél da mu ta tó, konst ruk tív ma ga tar tás;
c) egy-egy ki emel ke dõ szín vo na lon el vég zett munka;
d) a fi a ta lok, új mun ka tár sak (gya kor no kok) be il lesz ke -

dé sét se gí tõ ered mé nyes tevékenység.
(3) A ju ta lom ki fi ze té sé nél fon tos szem pont ként kell ke -

zel ni, hogy az el is me rés mi e lõbb kö ves se az el is mer ni
kívánt eredményt.

VII. fe je zet

TANULMÁNYOKKAL ÖSSZEFÜGGÕ
SZABÁLYOK

AZ ÜGYKEZELÕI ALAPVIZSGA,
A KÖZIGAZGATÁSI ALAP- ÉS SZAKVIZSGA

55. §

(1) A Ktv.-ben elõ írt ügy ke ze lõi alap vizs gá val, köz -
igaz ga tá si alap- és szak vizs gá val kap cso la tos szer ve zé si
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fel ada to kat a HO lát ja el. A köz igaz ga tá si szak vizs gáz ta tás 
idõ be osz tá sá ról, a je lent ke zés en ge dé lye zé sé rõl, a vá laszt -
ha tó vizs ga tárgy jó vá ha gyá sá ról – a köz tiszt vi se lõ igé nyé -
nek figyelembevételével – a HIÜF vezetõje dönt.

(2) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja, ké ré sé re – az alap -
vizs gá ra va ló ered mé nyes fel ké szü lés ér de ké ben – az ügy -
ke ze lõt az ügy ke ze lõi alap vizs gát meg elõ zõ en 2 mun ka -
nap, a köz tiszt vi se lõt a köz igaz ga tá si alap vizs gát meg elõ -
zõ en 3 mun ka nap idõ tar tam ra köteles mentesíteni a mun -
ka vég zés alól. 

(3) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja a köz tiszt vi se lõt,
ké ré sé re – a köz igaz ga tá si szak vizs gá ra va ló ered mé nyes
fel ké szü lés ér de ké ben – a kö te le zõ és a vá lasz tott té má ból
tar tan dó vizs gá kat meg elõ zõ en egy-egy al ka lom mal,
össze sen 10 mun ka nap idõ tar tam ra kö te les men te sí te ni a
mun ka vég zés alól. A 10 mun ka nap meg osz tá sát a köz tiszt -
vi se lõ ha tá roz hat ja meg. Ezt a szabályt kell alkalmazni a
jogi szakvizsgára is.

(4) A köz igaz ga tá si alap- és szak vizs ga nap ja i ra, a vizs -
gát meg elõ zõ fel ké szí tõ kon zul tá ci ón va ló iga zolt rész vé -
tel idõ tar ta má ra a köz tiszt vi se lõt men te sí te ni kell a mun -
ka vég zé si kö te le zett ség alól. A köz tiszt vi se lõt a vizs ga
nap ja i ra jo gi szak vizs ga ese tén is mentesíteni kell a
munkavégzési kötelezettség alól.

(5) A (2)–(4) be kez dés ben fog lalt ese tek ben a mun ka -
vég zés aló li men te sí tés idõ tar ta má ra a köz tiszt vi se lõ il let -
mé nyé re jogosult.

A MUNKÁLTATÓ ÁLTAL ELÕÍRT KÉPZÉSEK

56. §

Azo kat a köz tiszt vi se lõ ket akik az elõ me ne te lük höz a
Mi nisz té ri um ál tal elõ írt kép zé si, to vább kép zé si, át kép zé si 
va la mint egyéb ké pe sí té si kö ve tel mény meg szer zé se ér de -
ké ben fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mé nyek – egye tem,  fõis -
kola – es ti, le ve le zõ il let ve táv ok ta tá si ta go za tán, va la mint
fel sõ fo kú szak ké pe sí tést nyúj tó vagy szak tan fo lya mon ta -
nul nak, a Mi nisz té ri um – a Ktv. 33. §-ának (1) be kez dé sé -
re figyelembevételével – a következõ tá mo ga tá sok ban ré -
sze sí ti:

a) a kép zés dí ját szám la (nyug ta) el le né ben meg té rí ti;

b) a kép zés, to vább kép zés, át kép zés és ez zel össze füg gõ 
vizs ga kö te le zett ség tel je sí té se mi att ki e sõ mun ka idõ re já -
ró illetményt megtéríti;

c) az ok ta tá son va ló rész vé tel cél já ból – az ok ta tá si in -
téz mény ál tal ki bo csá tott, a kö te le zõ is ko lai fog lal ko zás és 
szak mai gya kor lat idõ tar ta má ról szó ló iga zo lás nak meg fe -
le lõ mértékû – szabadidõt biztosít;

d) a vizs gák ra va ló fel ké szü lés hez – ki vé ve a si ker te len
vizs gát kö ve tõ is mét lõ vizs gát – vizs gán ként, a vizs ga nap -
ját is be le szá mít va 4 mun ka nap szabadidõt biztosít;

e) az ok ta tás hely szí né re va ló oda és vissza uta zás és a
rész vé tel lel já ró – pl. szál lás, ét ke zés in do kolt és iga zolt –
költ sé ge it meg té rí ti;

f) az elõ írt fel té te lek tel je sí té sé hez kö te le zõ ok ta tá si se -
géd anyag – tan könyv, jegy zet, ki egé szí tõ kel lé kek, stb. –
költ sé ge it megtéríti.

A KÖZTISZTVISELÕ ÁLTAL VÁLLALT KÉPZÉS

57. §.

(1) Azok kal a köz tiszt vi se lõk kel, akik fel sõ fo kú ok ta tá -
si in téz mény ben kí ván nak to vább ta nul ni – a (2) be kez dés -
ben fog lal tak sze rint – ta nul má nyi szerzõdés köthetõ.

(2) Ta nul má nyi szer zõ dés ab ban az eset ben köt he tõ, ha
biz to sí tott nak lát szik, hogy a köz tiszt vi se lõ – a ké pe sí tés,
vég zett ség meg szer zé sét kö ve tõ en – a Mi nisz té ri um szer -
ve ze té ben a meg szer zett szak tu dást, szak mai gya kor la tot
hasz no sí ta ni tud ja. A ta nul má nyi szer zõ dés meg kö té sé hez
– az ok ta tá si in téz mény fel vé tel rõl szó ló iga zo lá sán kí -
vül – az er re a cél ra rend sze re sí tett for ma nyom tat vány ki -
töl té se és a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ által írt
szakmai indoklás szükséges.

(3) A Mi nisz té ri um ál tal ta nul má nyi szer zõ dés alap ján
tá mo ga tan dó köz tiszt vi se lõk rõl és a ré szük re nyújt ha tó tá -
mo ga tás mér té ké rõl – mely a tan- és vizs ga díj ma xi mum
50%-a le het – a mun kál ta tó jog kört gya kor ló ve ze tõ ja vas -
la ta alap ján a pénz ügyi le he tõ sé gek és a szak mai in do kolt -
ság mér le ge lé sé vel – az il le té kes szak ál lam tit kár és a
HIÜF ve ze tõ je vé le mé nyé nek fi gye lem be vé te lé vel – az ál -
lam tit kár dönt. A dön tést kö ve tõ en a ta nul má nyi szerzõdés 
megkötésével kapcsolatos intézkedések megtétele a HIÜF
vezetõjének feladata.

A KÖZTISZTVISELÕK TANFOLYAMI KÉPZÉSBEN
VALÓ RÉSZVÉTELE

58. §

(1) Az elõ me ne tel hez szük sé ges szak mai tan fo lya mon
va ló rész vé telt a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak kez de -
mé nye zé sé re – szak mai szem pont ból – a HO ja vas la tá ra a
HIÜF vezetõje hagyja jóvá.

(2) Az elõ me ne tel hez szük sé ges szak tan fo lya mon – a
mun kál ta tói jog kört gya kor ló ve ze tõ ja vas la ta vagy ki je lö -
lés alap ján – részt ve võ köz tiszt vi se lõk az 56. §-ban fog lalt
támogatásra jogosultak.

(3) Azok kal a köz tiszt vi se lõk kel, akik nem ki je lö lés
alap ján, ha nem egyé ni kez de mé nye zés re vesz nek részt va -
la mi lyen tan fo lya mon, amennyi ben a kép zés hasz no sít ha -
tó is me re tek meg szer zé sét szol gál ja és hosszabb idõ tar ta -
mú, tanulmányi szerzõdés köthetõ.

(4) Ta nul má nyi szer zõ dés kö té se ese tén a kö te le zett sé -
gek re vo nat ko zó an a szer zõ dés ben fog lal tak az irány adók.
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IDEGEN NYELVET TANULÓ KÖZTISZTVISELÕK
TÁMOGATÁSA

59. §

(1) A Mi nisz té ri um köz tiszt vi se lõi nyelv ta nu lá si tá mo -
ga tás ra jogosultak. 

(2) A Mi nisz té ri um va la mennyi köz tiszt vi se lõ je, aki a
Mi nisz té ri um ál tal szer ve zett tan fo lya mon iga zol tan ide -
gen nyel vet ta nul, ma xi mum he ti 3 óra mun ka idõ-ked vez -
mény ben ré sze sül het. A mun ka idõ-ked vez mény mér té ké -
rõl az ál lam tit kár dönt. A Mi nisz té ri um ál tal szer ve zett
nyelv tan fo lya mon való részvétel feltétele: ta nul má nyi
szer zõ dés kötése.

(3) A nyel vi kép zés hez szük sé ges ok ta tá si fel té te le ket a
HO biz to sít ja.

60. §

(1) Az an gol, fran cia, né met, orosz, spa nyol nyel vek te -
kin te té ben az ide gen nyelv-tu dá si pót lék ala nyi jo gon jár, a
Ktv. sze rin ti sza bá lyok és mér té kek alapulvételével.

(2) A Kö zös sé gi és Nem zet kö zi Fõ osz tá lyon az (1) be -
kez dés ben fel nem so rolt nyel vek után is pót lé kot kell
megállapítani.

(3) A Ktv. 48. § (9) be kez dé se alap ján, ha a  Miniszté -
rium – a fel sõ fo kú szak nyel vi vizs ga ki vé te lé vel – ta nul -
má nyi szer zõ dés alap ján pénz ügyi tá mo ga tást nyújt a
nyelv vizs ga meg szer zé sé hez, a köz tiszt vi se lõ ide gen -
nyelv-tu dá si pót lék ra mind ad dig nem jo go sult, amíg a ha -
von ta fi ze ten dõ pót lék együt tes össze ge nem éri el a ta nul -
má nyi szer zõ dés alap ján ki fi ze tett pénz ügyi tá mo ga tás
mér té két.

61. §

(1) Az ide gen nyelv-tu dást az ál la mi lag el is mert nyelv -
vizs ga ered mé nyét iga zo ló bi zo nyít vánnyal vagy az zal
egyen ér té kû ok irat tal kell igazolni.

(2) Ide gen nyelv-tu dá si pót lék az (1) be kez dés sze rin ti
do ku men tum, vagy a si ke res vizs ga le té te lét hi telt ér dem -
lõ en bi zo nyí tó iga zo lás be mu ta tá sát kö ve tõ hó nap elsõ
napjától állapítható meg. 

KÉPZETTSÉGI PÓTLÉK
(Ktv. 48/A. §)

62. § 

(1) A Mi nisz té ri um (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
mun ka kört be töl tõ köz tiszt vi se lõi ré szé re, a fel adat kö rön
be lü li sza ko so dást elõ se gí tõ – a (3) be kez dés ben fel so rolt
– szak ké pe sí tés, szak kép zett ség el is me ré se ként a Ktv.

48/A. § (4) be kez dé sé ben meghatározott kép zett sé gi pót -
lék állapítható meg.

(2) A kép zett sé gi pót lék ra jo go sí tó mun ka kö rök: a Ktv.
2. szá mú mel lék le te sze rin ti II. be so ro lá si osz tály ba tartozó 
munkakörök.

(3) A kép zett sé gi pót lék ra jo go sí tó szak ké pe sí té sek,
szak kép zett sé gek az alábbiak:

a) jo gi asszisz tens;
b) mér leg ké pes köny ve lõ;
c) tár sa da lom biz to sí tá si ügy in té zõ;
d) egyé ni el bí rá lás sze rint egyéb pénz ügyi-szám vi te li

jel le gû szak ügy in té zõi szak kép zett ség vagy szak ké pe sí -
tés;

e) egyé ni el bí rá lás sze rint egyéb szá mí tás tech ni kai-in -
for ma ti kai jel le gû szak kép zett ség, vagy szakképesítés.

VIII. fe je zet
A HELYETTESÍTÉSRE VONATKOZÓ

SZABÁLYOK

63. §

(1) Amennyi ben a köz tiszt vi se lõ a mun kál ta tó in téz ke -
dé se alap ján mun ka kö ré be nem tar to zó mun kát vé gez, és
az ere de ti mun ka kö rét is el lát ja, il let mé nyén fe lül he lyet te -
sí té si díj is meg il le ti. A he lyet te sí té si díj a köz tiszt vi se lõt a
he lyet te sí tés el sõ nap já tól il le ti meg. A helyettesítésrõl
szóló utasítást írásban kell kiadni.

(2) A köz tiszt vi se lõt a he lyet te sí té si díj ak kor is meg il -
le ti, ha tar tó san tá vol lé võ köz tiszt vi se lõt he lyet te sít, il let -
ve rész ben vagy egész ben több let fel adat ként betöltetlen
munkakört lát el.

(3) Nem il le ti meg a köz tiszt vi se lõt he lyet te sí té si díj, ha
a he lyet te sí tés a ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köz tiszt -
vi se lõ mun ka kö ri kö te le zett sé ge, ki vé ve azt az ese tet, ami -
kor a he lyet te sí tés re azért van szük ség, mert a he lyet te sí -
tés re okot adó mun ka kör nincs be tölt ve, fel té ve, ha a he -
lyet te sí tés idõ tar ta ma a 30 na pot meg ha lad ja. Ugyan csak
nem il le ti meg he lyet te sí té si díj a köz tiszt vi se lõt, ha a
helyettesítés ellátása rendes szabadság miatt vált szük sé -
ges sé.

(4) Tel jes kö rû he lyet te sí tés ese tén a he lyet te sí té si díj
mér té ke idõ ará nyo san a he lyet te sí tõ köz tiszt vi se lõ il let -
mé nyé nek 25–50%-a kö zött ál la pít ha tó meg, de leg fel jebb 
a he lyet te sí tett köz tiszt vi se lõ il let mé nyé nek 50%-áig ter -
jed het, ki vé ve, ha az ki sebb a he lyet te sí tõ köz tiszt vi se lõ
 illetményének 25%-ánál. A he lyet te sí té si díj mér té ke
35–50% kö zött ál la pít ha tó meg, ha a he lyet te sí tett a he -
lyet te sí tõ nél ma ga sabb be osz tá sú, 30–40%, ha a he lyet te -
sí tett magasabb besorolási fokozatba tartozik, egyéb ese -
tek ben 25–30%. 

(5) Ha a tel jes kö rû he lyet te sí tést több köz tiszt vi se lõ
együt te sen lát ja el, a he lyet te sí té si díj sze mé lyek re fel oszt -
ha tó össze ge összes sé gé ben a leg ala cso nyabb il let -
ménnyel ren del ke zõ he lyet te sí tõ köz tiszt vi se lõ il let mé -
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nyé nek 25%-a és a leg ma ga sabb il let ménnyel ren del ke zõ
he lyet te sí tõ köz tiszt vi se lõ il let mé nyé nek 50%-a kö zött ál -
la pít ha tó meg, de leg fel jebb a he lyet te sí tett köz tiszt vi se lõ
il let mé nyé nek 50%-áig ter jed het, ki vé ve, ha az ki sebb a
leg ala cso nyabb illetménnyel rendelkezõ helyettesítõ
köztisztviselõ illetményének 25%-ánál. 

(6) Rész le ges he lyet te sí tés ese tén a he lyet te sí té si díj – a
he lyet te sí tés mér té ké vel ará nyo san – a (4) be kez dés sze -
rin ti al só ha tár nál ala cso nyab ban is megállapítható.

(7) A he lyet te sí té si díj meg ál la pí tá sát a mun kál ta tói jog -
kört gya kor ló ve ze tõ for ma nyom tat vá nyon kö te les kez de -
mé nyez ni a HO-n. A kez de mé nye zés hez csa tol ni kell a he -
lyet te sí tést el ren de lõ, és a he lyet te sí tõ ré szé re át adott do -
ku men tum má so la tát. A he lyet te sí tés jog sze rû sé gé nek
meg ál la pí tá sa a HO ha tás kö ré be tar to zik. A helyettesítési
díj összegrõl az illetékes szakállamtitkár dönt.

IX. fe je zet

A MUNKAREND ÉS A MUNKAVÉGZÉS
SZABÁLYAI

MUNKAREND

64. §

(1) A mun ka idõ he ti negy ven óra, hét fõ tõl csü tör tö kig
8.00-16.30 órá ig, pén te ken 8.00-14.00 órá ig tart.

(2) A mun ka idõ az (1) be kez dés ben fog lalt nál ke ve sebb
is le het, eb ben az eset ben az egyéb ként já ró il let ményt ará -
nyo san csök ken te ni kell.

(3) A köz tiszt vi se lõ mun ka idõ-be osz tá sát az (1) be kez -
dés ben fog lal tak tól el té rõ en 7.00-20.00 óra kö zött a mun -
kál ta tói jog kör gya kor ló ja a mun ka idõ kez dé si és be fe je zé -
si idõ pont já nak el to lá sá val, to váb bá leg fel jebb négy he ti
ke ret ben is meg ál la pít hat ja, de a na pi mun ka idõ az utób bi
eset ben sem le het négy órá nál rö vi debb és a ti zen két órát
sem ha lad hat ja meg. A mun ka idõ-be osz tás el té rõ meg ál la -
pí tá sá ról a köz tiszt vi se lõt leg alább hét nap tá ri nap pal ko -
ráb ban írás ban tá jé koz tat ni kell. A tájékoztatás a mun kál -
ta tó jogkör gyakorlójának megkeresése alapján a HO fel -
ada ta.

(4) Rend kí vü li eset ben a köz tiszt vi se lõ az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott mun ka ide jén fe lül is kö te les mun ka he -
lyén mun kát vé gez ni (65. §), il le tõ leg meg ha tá ro zott ide ig
és he lyen a mun ka vég zés re készen állni (66. §).

RENDKÍVÜLI MUNKAVÉGZÉS, KÉSZENLÉT

65. §

(1) Rend kí vü li mun ka vég zés nek mi nõ sül a 64. § sze rint
meg ál la pí tott mun ka idõ-be osz tás tól el té rõ, a mun ka idõ ke -
re ten fe lü li, il let ve a ké szen lét alatt el ren delt mun ka vég -

zés. Nem mi nõ sül rend kí vü li mun ka vég zés nek, ha a köz -
tiszt vi se lõ az en ge dé lye zett tá vol lét ide jét a mun kál ta tói
jog kör gyakorlójával történt megállapodás alapján le dol -
goz za. 

(2) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja rend kí vü li mun ka -
vég zést mun ka szü ne ti na pon csak bal eset, ele mi csa pás
vagy sú lyos kár, to váb bá az éle tet, egész sé get, tes ti ép sé -
get fe nye ge tõ köz vet len és sú lyos ve szély meg elõ zé se,
 illetõleg el há rí tá sa ér de ké ben, nem mun ka szü ne ti na pon is 
csak különösen indokolt esetben rendelhet el.  

(3) A rend kí vü li mun ka vég zés idõ tar ta ma éven te leg fel -
jebb 160 óra le het. Az el ren de lés rõl írás ban an nak in do ka,
az el vég zen dõ fel adat, a kez dõ idõ pont, a vár ha tó idõ tar -
tam fel tün te té sé vel – nem mun ka szü ne ti na pon tör té nõ
rend kí vü li mun ka vég zés ese tén – leg alább két mun ka nap -
pal az esedékességét megelõzõen kell intézkedni. 

(4) A rend kí vü li mun ka vég zés el ren de lé sé rõl, vég re haj -
tá sá ról, an nak el len té te le zé sé rõl a mun kál ta tói jog kör gya -
kor ló ja kö te les nyil ván tar tást ve zet ni, amely nek egy pél -
dá nyát a HO-nak kell megküldeni további intézkedés
céljából.

(5) A köz tiszt vi se lõt a he ti pi he nõ na pon és mun ka szü -
ne ti na pon tel je sí tett rend kí vü li mun ka vég zés ese tén an -
nak idõ tar ta ma két sze re sé nek meg fe le lõ, egyéb eset ben a
mun ka vég zés idõ tar ta má val azonos mértékû szabadidõ
illeti meg. 

(6) A rend sze re sen rend kí vü li mun ka vég zést tel je sí tõ
köz tiszt vi se lõ szá má ra az ál lam tit kár leg fel jebb évi húsz
mun ka nap sza bad idõ áta lányt ál la pít hat meg tel je sí tés iga -
zo lás alap ján, me lyet a HO-n ke resz tül kell megküldeni az
államtitkár részére. 

(7) A rend kí vü li mun ka vég zé sért já ró sza bad idõ re, il let -
ve sza bad idõ áta lány ra a ve ze tõi ki ne ve zés sel, meg bí zás -
sal ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ nem jogosult.

(8) A sza bad idõt a rend kí vü li mun ka vég zést kö ve tõ en,
leg ké sõbb 30 na pon be lül kell ki ad ni, ha ez nem le het sé ges 
– az ál lam tit kár elõ ze tes en ge dé lyé nek ki ké ré sé vel – pénz -
ben kell meg vál ta ni. A meg vál tás mér té ke a köz tiszt vi se lõ
ki fi ze tés ko ri il let mé nyé nek a szabadidõre járó arányos
összege.

66. §

(1) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja a köz tiszt vi se lõt
meg ha tá ro zott he lyen és ide ig tör té nõ ké szen lét re kö te lez -
he ti. A ké szen lét el ren de lé sé re a 65. § (2) be kez dé sé nek
ren del ke zé se it megfelelõen alkalmazni kell.

(2) A ké szen lét el ren de lé sét meg kez dé se elõtt leg alább
egy hét tel ko ráb ban és egy hó nap pal elõ re írás ban kell kö -
zöl ni. Az írás be li ség ki vé te lé vel e kor lá to zá sok tól a mun -
kál ta tói jog kör gya kor ló ja – kü lö nö sen indokolt esetben –
eltérhet.

(3) A köz tiszt vi se lõt az ügye le tért, ké szen lé tért a 65. §
(5) be kez dé se sze rint meg ál la pí tott sza bad idõ il le ti meg.
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MUNKAKÖZI SZÜNET

67. §

(1) Ha a na pi mun ka idõ a hat órát meg ha lad ja, a köz -
tiszt vi se lõ ré szé re a mun ka idõn be lül – a mun ka vég zés
meg sza kí tá sá val – na pi 30 perc, va la mint min den to váb bi
há rom óra mun ka vég zés után 20 perc mun ka kö zi szünetet
kell biztosítani.

(2) A mun ka kö zi szü net a mun ka vég zés he lyén kí vül is
el tölt he tõ.

X. fe je zet

A BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYAI
(Ktv. 49/C. §)

68. §

(1) A mun kál ta tó jog kör gya kor ló ja a szo ká sos mun ka -
vég zé si hely sze rin ti te le pü lé sen kí vü li mun ka vég zés re is
kö te lez he ti a köz tiszt vi se lõt (ki kül de tés). En nek fel té te le,
hogy a köz tiszt vi se lõ a ki kül de tés idõ tar ta ma alatt is a
mun kál ta tó jog kör irányítása és utasítása alapján végezze a 
munkát. 

(2) Nem mi nõ sül ki kül de tés nek, ha a köz tiszt vi se lõ a
mun ká ját – a mun ka ter mé sze té bõl ere dõ en – szo ká so san a 
Mi nisz té ri um székhelyén kívül végzi.

(3) Nem kö te lez he tõ a be le egye zé se nél kül más hely -
ség ben vég zen dõ mun ká ra a nõ ter hes sé ge meg ál la pí tá sá -
nak kez de té tõl gyer me ke há rom éves ko rá ig. Ezt a ren del -
ke zést meg fe le lõ en al kal maz ni kell a gyermekét egyedül
nevelõ férfira is.

(4) A ki kül de tés a köz tiszt vi se lõ re néz ve – kü lö nö sen
be osz tá sá ra, ko rá ra, egész sé gi ál la po tá ra vagy egyéb kö -
rül mé nye i re te kin tet tel – arány ta lan sérelemmel nem jár -
hat. 

(5) A ki kül de tés idõ tar ta ma nap tá ri éven ként nem ha -
lad hat ja meg a negy ven négy munkanapot.

(6) A ki kül de tés ben lé võ köz tiszt vi se lõ nek az élel me zé -
sé vel kap cso la tos több let költ sé gei fe de ze té re a ki kül de tés
tar ta má ra élel me zé si költ ség té rí tés (a to váb bi ak ban: na pi -
díj) jár.

(7) A na pi díj mér té ke a költ ség ve té si tör vény ben meg -
ha tá ro zott il let mény alap egy mun ka nap ra esõ össze gé nek
25%-a. Ki szá mí tá sá nál ha von ta 21 mun ka na pot kell fi gye -
lem be ven ni, és azt tíz fo rint ra felkerekítve kell meg ál la pí -
ta ni. 

(8) A na pi díj áta lány ként is el szá mol ha tó, ha a köz tiszt -
vi se lõ ha von ta, rend sze re sen ki kül de tés ben vé gez mun kát. 
Az áta lányt a na pi díj és a ha vi át lag ban ki kül de tés ben töl -
tött nap tá ri na pok fi gye lem be vé te lé vel kell meghatározni.

(9) A na pi díj fe le jár, ha a ki kül de tés ben töl tött idõ a
8 órát nem éri el.

(10) Nem szá mol ha tó el na pi díj, ha a ki kül de tés ben töl -
tött idõ a 4 órát nem éri el, il let ve ha mun kál ta tó a köz tiszt -
vi se lõ élel me zé sét a ki kül de tés he lyén biz to sít ja. Szál lo da
igény be vé te le ese tén, amennyi ben a szál lo da költ ség a kö -
te le zõ reg ge li árát tar tal maz za, a napidíj összegét 20%-kal
csökkenteni kell.

(11) Ki kül de tés ese tén a na pi dí jon túl me nõ en a mun kál -
ta tó kö te les a köz tiszt vi se lõ szá má ra meg fi zet ni a ki kül de -
tés so rán fel me rü lõ szük sé ges és iga zolt több let költ sé ge it
(uta zá si költ ség, szál lás költ ség, stb.). Vo nat tal tör té nõ uta -
zás ese tén I. osz tá lyú me net jegy és hely jegy csak fõ osz -
tály ve ze tõi besorolásig számolható el.

XI. fe je zet

ADATVÉDELEM

69. §

(1) A Mi nisz té ri um ban köz szol gá la ti szem pont ból sze -
mé lyi irat min den – bár mi lyen anya gon, alak ban és bár mi -
lyen esz köz fel hasz ná lá sá val ke let ke zett – adat hor do zó,
amely a köz szol gá la ti jog vi szony lé te sí té se kor, fenn ál lá sa
alatt, meg szû né se kor, il let ve azt kö ve tõ en ke let ke zik és a
köz tiszt vi se lõ személyével összefüggésben ada tot, meg ál -
la pí tást tartalmaz.

(2) A sze mé lyi ira tok kö ré be az aláb bi ak so ro lan dók:
a) a sze mé lyi anyag [a Ktv. 64. § (1) be kez dés] ira tai

(a to váb bi ak ban: sze mély ze ti iratok);
b) a köz szol gá la ti jog vi szonnyal össze füg gõ egyéb ira -

tok;
c) a köz tiszt vi se lõ nek a köz szol gá la ti jog vi szonnyal

össze füg gõ egyéb jog vi szo nya i val kap cso la tos ira tai (adó -
be val lás, fi ze té si letiltás, stb.);

d) a köz tiszt vi se lõ sa ját ké rel mé re ki ál lí tott, vagy ön -
ként át adott egyéb iratai.

(3) A sze mé lyi ira tok ke ze lé sé vel, ve ze té sé vel, nyil ván -
tar tá sá val, to váb bí tá sá val kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa a
HO kizárólagos jogköre.

70. §

(1) A sze mé lyi ira to kat kü lön szám tar to má nyon be lül
gyûj tõ szá mon kell ik tat ni. Az így be ik ta tott sze mé lyi ira to -
kat tar tal muk nak meg fe le lõ en cso por to sít va, ke let ke zé sük
sor rend jé ben, az e cél ra sze mé lyen ként ki ala kí tott irat -
gyûj tõ ben kell õriz ni. Az irat gyûj tõ be el he lye zett ira tok ról 
tar ta lom jegy zé ket kell ké szí te ni, amely tar tal maz za az ik -
ta tó szá mot és az ügy irat ke let ke zé sé nek idõ pont ját is. Az
ik ta tás nál figyelembe kell venni a mi nisz té ri um irat ke ze lé -
si szabályzatában foglaltakat is.

(2) A HIÜF ve ze tõ je kö te les gon dos kod ni a köz szol gá -
la ti nyil ván tar tás ban lé võ ada tok biz ton sá gá ról, kö te les
meg ten ni azo kat a tech ni kai és szer ve zé si in téz ke dé se ket
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és ki ala kí ta ni azo kat az el já rá si sza bá lyo kat, ame lyek az
adat- és ti tok vé del mi sza bá lyok ér vény re jut ta tá sá hoz
szük sé ge sek. Az ada to kat vé de ni kell a jo go su lat lan hoz -
zá fé rés, meg vál toz ta tás, nyilvánosságra hozás, törlés,
sérülés vagy megsemmisítés ellen.

(3) A sze mé lyi ira tok nak a köz szol gá la ti jog vi szony
meg szû né sét kö ve tõ en tör té nõ irat tár ba he lye zé se elõtt az
irat gyûj tõ tar ta lom jegy zé kén fel kell tün tet ni az irat tá ro zás 
té nyét, idõ pont ját és az iratkezelõ aláírását.

71. §

(1) A köz tiszt vi se lõ sze mé lyi ira tai a Minisz té ri um tu -
laj do nát ké pe zik. Az ira tok ban sze rep lõ ada tok ra a sze mé -
lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos -
sá gá ról szó ló tör vény ren del ke zé sei vo nat koz nak. A köz -
szol gá la ti alap nyil ván tar tás ada tai kö zül a köz igaz ga tá si
szerv meg ne ve zé se, a köz tiszt vi se lõ ne ve, to váb bá a be so -
ro lá sá ra vo nat ko zó adat nyil vá nos, eze ket az ada to kat a
köztisztviselõ elõzetes beleegyezése nél kül nyil vá nos ság -
ra lehet hozni. 

(2) A köz szol gá la ti jog vi szony lét re ho zá sát kez de mé -
nye zõ ira to kat – amennyi ben a jog vi szony nem jött lét re –
az érin tett nek, il let ve a sze mé lyi anya got a ko ráb bi mun -
kál ta tó nak soron kívül vissza kell adni.

72. §

A sze mé lyi ira tok ba a Ktv. 63. § (1) be kez dé se alap ján
csak az aláb bi szer vek és sze mé lyek jo go sul tak  betekin -
teni: 

a) sa ját ada ta i ba a köz tiszt vi se lõ;

b) a köz tiszt vi se lõ fe let te se;

c) a mi nõ sí tést vég zõ ve ze tõ;

d) a tör vé nyes sé gi el len õr zést vég zõ;

e) a fe gyel mi el já rást le foly ta tó tes tü let vagy sze mély;

f) mun ka ügyi per kap csán a bí ró ság;

g) fel adat kö rük ben el jár va a nem zet biz ton sá gi szol gá la -
tok, va la mint a köz szol gá la ti jog vi szonnyal össze füg gés -
ben in dult bün te tõ el já rás ban a nyo mo zó hatóság, az
ügyész és a bíróság;

h) az ügyé szi tör vé nyes sé gi fel adat kör ében el jár va az
ügyész;

i) a sze mé lyes ada tok ke ze lé sé vel össze füg gés ben az
adat vé del mi biztos;

j) a sze mély ze ti, mun ka ügyi és il let mény-szám fej té si
fel ada to kat el lá tó szerv e fel adat tal meg bí zott mun ka tár sa
fel adat kö rén be lül, a köz tiszt vi se lõ il let mé nyé nek szám -
fej té se, il let ve annak ellenõrzése céljából;

k) a köz pon ti köz szol gá la ti nyil ván tar tás ve ze té sé vel
össze füg gés ben a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal köz tiszt vi se lõ je 
feladatkörében;

l) az egyéb jog vi szony alap ján ke let ke zett ira tok ba az
ar ra vo nat ko zó tör vény sze rint jo go sul tak (pl. adó el len õr,
tár sa da lom biz to sí tá si ellenõr, stb.).

73. §

(1) A Mi nisz té ri um ban ke let ke zett sze mé lyi ira tok ke -
ze lé se e sza bály zat, va la mint az irat ke ze lé si sza bály zat
elõ írá sai alapján történik.

(2) A sze mé lyi irat ra csak olyan ada tot és meg ál la pí tást
le het rá ve zet ni, amely nek alapja:

a) jog sza bá lyi ren del ke zés;
b) bí ró ság vagy más ha tó ság dön té se;
c) a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak írás be li ren del -

ke zé se;
d) köz ok irat, vagy a köz tiszt vi se lõ nyi lat ko za ta.
(3) A köz szol gá la ti jog vi szony meg szû né se ese tén a

köz tiszt vi se lõ sze mé lyi anya gát – az irat tá ro zá si terv nek
meg fe le lõ en – el kü lö ní tett mó don, a HO irat tá rá ban, egyéb 
sze mé lyi ira ta it a központi irattárban kell elhelyezni.

(4) A sze mé lyi anya got – ki vé ve, amit a köz tiszt vi se lõ
át he lye zé sé re te kin tet tel át ad tak – a köz szol gá la ti jog vi -
szony meg szû né sé tõl szá mí tott öt ven évig meg kell õriz ni.
Tá ro lá sá ról és le vél tár ba he lye zé sé rõl a Mi nisz té ri um irat -
ke ze lé si sza bály za tá ban és irattározási tervében kell ren -
del kez ni.

74. §

(1) A sze mé lyi anyag tar tal ma a Ktv. 64. §-ának (1) be -
kez dé se alap ján:

a) a köz szol gá la ti alap nyil ván tar tás adat lap ja;
b) a köz tiszt vi se lõ öt év nél nem ré geb bi fény ké pe;
c) az ön élet rajz;
d) az er köl csi bi zo nyít vány;
e) az es kü ok mány;
f) a ki ne ve zés és an nak mó do sí tá sa;
g) a fõ tiszt vi se lõi ki ne ve zés;
h) a ve ze tõi meg bí zás és an nak vissza vo ná sa;
i) a cím ado má nyo zás;
j) a be so ro lás ról, a vissza tar tás ról, va la mint az át he lye -

zés rõl ren del ke zõ iratok; 
k) a tel je sít mény ér té ke lés;
l) a mi nõ sí tés;
m) a köz szol gá la ti jog vi szonyt meg szün te tõ irat;
n) a ha tály ban lé võ fe gyel mi bün te tést ki sza bó ha tá ro -

zat;
o) a köz szol gá la ti iga zo lás má so la ta.
(2) Az (1) be kez dés ben fel so rolt ira to kat (sze mé lyi

anyag) min den eset ben együt te sen kell tá rol ni a HO irat tá -
rá ban.

(3) A Ktv. 14. §-ának (2) be kez dé se alap ján sor ra ke rü lõ 
át he lye zés ese tén az ál lam tit kár jo go sult a köz tiszt vi se lõ
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sze mé lyi anya gát – an nak hoz zá já ru lá sá val – a má sik köz -
igaz ga tá si szervtõl megkérni.

(4) A 71. § (1) be kez dé sé ben sze rep lõ nyil vá nos ada to -
kon túl a köz tiszt vi se lõ nyil ván tar tott ada ta i ról tá jé koz ta -
tás nem ad ha tó. A köz tiszt vi se lõ sze mé lyi anya gát – az át -
he lye zés hez kap cso ló dó eset kivételével – kiadni nem
lehet.

75. §

(1) A sze mé lyi anyag ba va ló be te kin tés re csak a 72.
 §-ban fog lalt sze mé lyek jo go sul tak.

(2) A köz tiszt vi se lõ a sze mé lyi anya gá ba, az alap nyil -
ván tar tás ba, il let ve a sze mé lyes ada ta it tar tal ma zó egyéb
nyil ván tar tá sok ba, sze mé lyi ira tok ba kor lá to zás nél kül be -
te kint het, azok ról má so la tot vagy ki vo na tot kér het, il let ve
kér he ti ada tai he lyes bí té sét, ki ja ví tá sát. Tá jé koz ta tást kér -
het a sze mé lyi ira ta i ba tör tént be te kin tés rõl, adat szol gál ta -
tás ról, személyi anyagának más szervhez tör té nõ meg kül -
dé sé rõl.

(3) A köz tiszt vi se lõ az ada tai he lyes bí té sét és ki ja ví tá sát 
– do ku men tált mó don – a HO ve ze tõ jé nél írásban kérheti.

(4) A köz tiszt vi se lõ sze mé lyi anya gá ba, egyéb sze mé lyi 
ira ta i ba, il let ve az alap nyil ván tar tás ba a 72. §-ban fel so rolt 
sze mé lyek a „Be te kin té si Lap” ki töl té sét kö ve tõ en jo go -
sul tak betekinteni.

(5) A Be te kin té si La pon meg kell je löl ni a be te kin tést
ké rõt (szerv, sze mély), a be te kin tés idõ pont ját, an nak jog -
cí mét, cél ját, a meg is mer ni kí vánt ada tok kö rét, a  bete -
kintõ aláírását.

(6) A Be te kin té si La pot a sze mé lyi anyag ré sze ként kell
ke zel ni.

(7) A Be te kin té si Lap alap ján tör tént be te kin tést, il let ve
sze mé lyi irat to váb bí tá sát és az adat szol gál ta tás té nyét kü -
lön ik ta tó könyv ben kell nyil ván tar ta ni. Sze mé lyi ada tot
tar tal ma zó ira tot to váb bí ta ni csak zárt bo rí ték ban (cso ma -
go lás ban) sza bad. A cso ma go lá son fel kell tün tet ni, hogy
az sze mé lyes adatokat tartalmaz és csak a cím zett bont hat -
ja fel.

76. §

(1) A köz szol gá la ti jog vi szonnyal össze füg gõ ada tok
ke ze lé sé ért a Mi nisz té ri um ban

a) a jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár,
b) az érin tett köz tiszt vi se lõ mun kál ta tói jog kört  gya -

korló fe let te se;
c) a mi nõ sí tést vég zõ ve ze tõ;
d) a HO ve ze tõ je;
e) a sze mély ügyi fel ada tot el lá tó köz tiszt vi se lõ (re fe -

rens);
f) a köz tiszt vi se lõ a sa ját ada ta i nak köz lé se te kin te té ben

tar to zik fe le lõs ség gel.

(2) A jo gi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár fe lel a köz -
szol gá la ti jog vi szonnyal össze füg gõ ada tok vé del mé re és
ke ze lé sé re vo nat ko zó jog sza bá lyok, va la mint az e sza bály -
zat ban rög zí tett elõ írá sok meg tar tá sá ért, il let ve e kö ve tel -
mé nyek tel je sí té sé nek el len õr zé sé ért. E felelõsség körében 
köteles gondoskodni:

a) az el len õr zés mód sze re i nek és rend sze ré nek ki ala kí -
tá sá ról és mû köd te té sé rõl,

b) a köz szol gá la ti jog vi szonnyal össze füg gõ ada tok vé -
del mé vel kap cso la tos kö ve tel mé nyek köz igaz ga tá si szer -
ven belüli közzétételérõl.

(3) A köz tiszt vi se lõ mun kál ta tói jog kört gya kor ló fe let -
te se fe le lõs sé gi kö rén be lül min den eset ben kö te les a Ktv.
63. §-ának (1) és 64. §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt jo go -
sult sá gá nak gya kor lá sa ese tén a köz szol gá la ti nyil ván tar -
tás egyes kér dé se i rõl szó ló 7/2002. (III. 12.) BM ren de let
(a to váb bi ak ban Vhr.) 1. szá mú mel lék le te sze rin ti „Köz -
szol gá la ti Alap nyil ván tar tás Adat lap ja” nyom tat vány bo -
rí tó ján is do ku men tál ni a jo go sult ság gya kor lá sá nak jog -
alap ját, valamint a megismerni kívánt adatok körét.

(4) A mi nõ sí tést vég zõ ve ze tõ fe le lõs sé gi kö rén be lül
gon dos ko dik ar ról, hogy a mi nõ sí tés fo lya ma tá ba – a köz -
tiszt vi se lõ ké ré sé re – be vont ér dek kép vi se le ti szerv kép vi -
se lõ je ki zá ró lag csak a jog sze rû és tár gyi la gos mi nõ sí tés -
hez szükséges adatokat ismerhesse meg.

(5) A HIÜF ve ze tõ je fe le lõs sé gi kö rén be lül kö te les in -
téz ked ni arról, hogy

a) a köz szol gá la ti jog vi szonnyal össze füg gõ adat ke ze -
lés re és a köz szol gá la ti nyil ván tar tás ra vo nat ko zó sza bá -
lyok ról szó ló 233/2001. (XII. 10.) Korm. ren de let (a to -
váb bi ak ban R.) 8. § (3) be kez dé sé ben fog lalt eset ben az
ada tot a meg fe le lõ sze mé lyi, il let ve sze mély ze ti irat ra az
adat ke let ke zé sé tõl, il le tõ leg vál to zá sá tól szá mí tott leg ké -
sõbb három munkanapon belül rávezessék;

b) a köz tiszt vi se lõ ál tal szol gál ta tott és iga zolt ada tok
he lyes bí té sét és ki ja ví tá sát az R. 5. §-ának (2) be kez dé se
alap ján tör tént kez de mé nye zés és iga zo lás alap ján leg ké -
sõbb há rom munkanapon belül átvezessék;

c) ha a köz tiszt vi se lõ az R. 5. §-ának (2) be kez dé se alap -
ján egyéb, nem ál ta la szol gál ta tott ada ta i nak ki ja ví tá sát
vagy he lyes bí té sét ké ri, kez de mé nyez ze a mun kál ta tói
jog kör gya kor ló já nál az adat he lyes bí tés, il let ve ki ja ví tás
en ge dé lye zé sét, ezt kö ve tõ en a mun kál ta tói jog kör gya -
kor ló já nak döntése alapján köteles haladéktalanul eljárni.

(6) A sze mély ügyi fel ada tot el lá tó köz tiszt vi se lõ (re fe -
rens) fe le lõs sé gi kö rén belül köteles

a) gon dos kod ni ar ról, hogy az ál ta la ke zelt – a köz szol -
gá la ti jog vi szonnyal össze füg gõ – adat és meg ál la pí tás az
adat ke ze lés tel jes fo lya ma tá ban az R. 8. §-ának (3) be kez -
dé sé ben fel so rolt ira tok, va la mint jog sza bá lyi ren del ke zé -
sek tar tal má nak meg fe lel jen;

b) gon dos kod ni ar ról, hogy a sze mé lyi irat ra csak olyan
adat, il let ve meg ál la pí tás ke rül hes sen, amely az R.
8. §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt adat for rá son ala pul;

c) a köz szol gá la ti jog vi szonnyal össze füg gõ adat he -
lyes bí té sét és tör lé sét kez de mé nyez ni a HIÜF ve ze tõ jé nél,
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ha meg íté lé se sze rint a sze mé lyi ira ton sze rep lõ adat a va -
ló ság nak már nem fe lel meg.

(7) A köz tiszt vi se lõ fe le lõs azért, hogy az ál ta la a köz -
igaz ga tá si szerv ré szé re át adott, be je len tett ada tok hi te le -
sek, pon to sak, tel je sek és aktuálisak legyenek.

77. §

(1) A tar ta lék ál lo mány ba he lye zés sel és an nak meg -
szün te té sé vel kap cso la to san ke let ke zett ira to kat az érin tett 
sze mé lyi anya gá ba kell he lyez ni. Az üres ál lás he lyek és
pá lyá za ti fel hí vá sok KTV TARTINFO fe lé tör té nõ je len -
tés sel kap cso la tos iratokat külön iktatószámon kell  ke -
zelni.

(2) A köz tiszt vi se lõi ál lás he lyek re ki írt pá lyá za tok ra
(ál lás hir de té sek re) be ér ke zett, va la mint az el bí rá lás so rán
ke let ke zett ira to kat sze mé lyi irat ként, de más ügy ira tok tól
és sze mé lyi anya gok tól elkülönítve kell iktatni és kezelni.

78. §

(1) A köz szol gá la ti jog vi szonnyal össze füg gõ sze mé -
lyes ada to kat tar tal ma zó szá mí tó gé pes in for má ci ós rend -
szer (szá mí tó gép pel ve ze tett köz szol gá la ti alap nyil ván tar -
tás) vé del mé nek sza bá lyo zá sa azt a célt szol gál ja, hogy
biz to sít sa az in for má ci ós rend szer ben az adat ke ze lés fi zi -
kai biz ton sá gát, a mû köd te tés rendjét.

(2) A HIÜF ve ze tõ je ál tal ki je lölt köz tiszt vi se lõ kö te les
az adat ke ze lés re hasz nált szá mí tás tech ni kai és ma nu á lis
esz kö zök höz tör té nõ il le ték te len fi zi kai hoz zá fé rést meg -
aka dá lyoz ni. Ezért az adat ke ze lés re hasz nált he lyi ség(ek)
kul csá nak ke ze lé sé re, nyil ván tar tá sá ra, fel vé te lé re, le adá -
sá ra a TÜK sza bá lyok be tar tá sa kö te le zõ. E he lyi -
ség(ek)ben ri asz tó be ren de zést (tûz jel zõt) kell fel sze rel ni,
a he lyi sé get biz ton sá gi zár ral kell ellátni.

(3) An nak meg aka dá lyo zá sá ra, hogy az adat hor do zók
tar tal mát il le ték te len sze mé lyek meg is mer jék vagy fi zi ka i -
lag hoz zá fér hes se nek, biz to sí ta ni szük sé ges a köz szol gá -
la ti nyil ván tar tás ba tör té nõ adat szol gál ta tás sal össze füg gõ
ira tok és szá mí tás tech ni kai adat hor do zók (Kí sé rõ jegy zék,
Je len tõ lap, hi ba ja ví tás sal kap cso la tos ira tok) vé del mét a
kö vet ke zõ képp:

a) a ma nu á lis esz kö zök vo nat ko zá sá ban: az ira tok tá ro -
lá sa gyûj tõ dosszi é ban, zárt le mez szek rény ben, ami a köz -
pon ti ri asz tó rend szer be van be kap csol va;

b) a szá mí tás tech ni kai esz kö zök ke ze lé sé nél: in du ló jel -
szó biz to sí tá sa, amit csak a HIÜF ve ze tõ je is mer het. A jel -
szót zárt bo rí ték ban a HIÜF ve ze tõ je zárt le mez szek rény -
ben tá rol ja. A bo rí ték fel nyi tá sá ra csak a HIÜF ve ze tõ jé -
nek uta sí tá sá ra, a ve ze tõ je len lé té ben ke rül het sor.

(4) A HIÜF ve ze tõ je ál tal ki je lölt köz tiszt vi se lõ kö te les
biz to sí ta ni an nak meg aka dá lyo zá sát, hogy az adat ke ze lés -
re hasz nált szá mí tás tech ni kai és ma nu á lis esz köz tár ba il le -

ték te len be vi telt hajt sa nak vég re, vagy a tár tar tal mát il le -
ték te le nül meg is mer jék, vagy bár mi lyen mó don meg vál -
toz tas sák. A szá mí tás tech ni kai és ma nu á lis esz köz tá rat ki -
zá ró lag a HIÜF ve ze tõ je ál tal meg je lölt hoz zá fé ré si jo go -
sult ság gal ren del ke zõ sze mély ke zel he ti. A HIÜF ve ze tõ je 
kö te les el len õriz ni a hoz zá fé ré si jo go sult ság betartását.

(5) Az ada tok ma nu á lis vagy mág nes le me zen va ló to -
váb bí tá sá nál biz to sí ta ni kell a vé del met an nak ér de ké ben,
hogy az ada to kat il le ték te le nül ne is mer jék meg, má sol ják
le, tö röl jék vagy bár mi lyen mó don ne vál toz tas sák meg.

(6) Azok ban a he lyi sé gek ben, ahol adat ke ze lés fo lyik –
a hi va ta los fel ada ta ik kal össz hang ban adott fel ha tal ma zás
alap ján –, a sze mé lyek be lé pé sét a sze mély ügyi szer ve zet
ve ze tõ jé nek, vagy az ál ta la meg bí zott sze mély nek sza bá -
lyoz ni és el len õriz ni kell.

(7) A szá mí tás tech ni kai esz kö zök hoz zá fé ré si kul csát
(jel szó) szol gá la ti ti tok ként kell ke zel ni. A hoz zá fé rés jel -
sza va it idõ kö zön ként, de a meg bí zott sze mé lyé nek meg -
vál to zá sa kor min den kép pen, az zal egy ide jû leg meg kell
vál toz tat ni. A ko ráb bi jel szót is mé tel ten ki ad ni nem lehet.

(8) A szá mí tás tech ni kai esz kö zök biz ton sá gi meg ol dá -
sá nak do ku men tá ci ó já hoz csak ar ra fel ha tal ma zott sze mé -
lyek fér het nek hoz zá.

(9) A HIÜF ve ze tõ jé nek össze kell ál lí ta nia és el ér he tõ
he lyen kell tar ta nia a szá mí tás tech ni kai esz kö zök hasz ná -
la tá ra fel ha tal ma zott sze mé lyek név so rát, fel ada ta ik pon -
tos meg je lö lé sé vel.

(10) A szá mí tás tech ni kai rend szert – ide ért ve a prog ra -
mo kat is – do ku men tál ni kell. A rend szer, vagy an nak bár -
mely ele me csak a HIÜF ve ze tõ je fel ha tal ma zá sá val vál -
toz tat ha tó meg. En nek be tar tá sát el len õriz ni kell.

(11) A szá mí tás tech ni kai rend szer üze mel te té sé rõl nyil -
ván tar tást kell ve zet ni, ame lyet a HIÜF ve ze tõ je, vagy az
ál ta la ki je lölt sze mély fo lya ma to san el len õriz ni kö te les.

(12) A sze mély ügyi ada tok és az azo kat ke ze lõ rend szer
(WINTISZT) ré sze a No vell há ló zat nak, de a há ló zat nak
eh hez a de di kált ré szé hez csak a (13) be kez dés sze rin ti, ki -
zá ró lag er re a cél ra meg fe le lõ jo go sít vánnyal ren del ke zõk
fér het nek hoz zá. A könyv tá ra kat csak a WINTISZT prog -
ram mal dol go zó köz tiszt vi se lõk lát hat ják. A rend szer sze -
mély re sza bott fel hasz ná lói lis tá ja sza bá lyoz za a hoz zá fé -
ré se ket, és a gé pek szint jén nap lóz za is azo kat. A bel sõ
rend szer gaz dai jel sza va kat csak a WINTISZT prog ram
kül sõ meg al ko tó ja és rend szer gaz dai üze mel te tõ je is mer -
he ti.

(13) A rend szer ke ze lõ sze mé lyek ki je lö lé se, a rend szer
ada ta i nak, le kér de zé sé nek, hoz zá fé ré si szint je i nek meg ha -
tá ro zá sa a Hu mán po li ti kai, in for ma ti kai és üze mel te té si
Fõ osz tály ve ze tõ jé nek fel ada ta.

(14) A sze mély ügyi ada tok ról – a No vell há ló zat ré sze -
ként, a mi nisz té ri u mi bel sõ há ló za ti men tõ rend szer
(LEGATO) ré vén – he ten te tel jes, két na pon ta pe dig a vál -
to zá so kat re giszt rá ló men tés ké szül. A ví rus men tes ség el -
len õr zé sé re is hálózati programmal kerül sor.
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79. §

(1) A Minisz té ri um köz szol gá la ti alap nyil ván tar tás szá -
mí tó gé pes in for má ci ós rend sze ré bõl ada tot szol gál tat ni is
csak a sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak szerint lehet.

(2) A köz pon ti köz szol gá la ti nyil ván tar tás ré szé re az
adat szol gál ta tás mág nes le me zen tör té nik.

(3) A köz pon ti köz szol gá la ti nyil ván tar tás ré szé re tör -
tént adat szol gál ta tást a Vhr. sze rin ti nyom tat vá nyon kell
do ku men tál ni és azt irat tár ba el kell he lyez ni.

(4) Az adat szol gál ta tást vég zõ köz tiszt vi se lõ kö te les a
mág nes le mez sé rü lés nél kü li el jut ta tá sá ról gon dos kod ni.
A szol gál ta tott ada tok ról ké szült le mez má so la tot öt évig
elkülönítetten meg kell õrizni.

80. §

(1) A köz tiszt vi se lõi és a hoz zá tar to zói va gyon nyi lat ko -
za tok (a to váb bi ak ban: va gyon nyi lat ko zat) ke ze lé sé ért a
HO felelõs.

(2) A va gyonnyi lat ko za to kat a sze mé lyi ira tok tól el kü -
lö ní tet ten és együt te sen kell ke zel ni oly mó don, hogy azok -
hoz csak az ar ra jo go sult sze mé lyek férhessenek hozzá.

(3) A va gyon nyi lat ko za tok ke ze lé se, és az azok kal kap -
cso la tos adat vé del mi kö ve tel mé nyek ér vé nye sí té se te kin -
te té ben a Ktv. 22/A–22/B. §-ai, il let ve a va gyon nyi lat ko -
zat té te lé rõl, át adá sá ról, ke ze lé sé rõl, az ab ban fog lalt ada -
tok vé del mé rõl, va la mint a Köz szol gá la ti El len õr zé si Hi -
va tal szer ve ze té rõl, mû kö dé sé rõl és az el len õr zé si el já rás
le foly ta tá sá ról szóló 114/2001. (VI. 29.) Korm. ren de let
elõ írá sai az irányadók.

81. §

(1) A ki emelt fõ tiszt vi se lõk ada ta i nak ke ze lé sé ért, to -
váb bí tá sá ért a HO.

(2) A ki emelt fõ tiszt vi se lõk ada ta it a sze mé lyi anyag
ira ta i val együtt kell ke zel ni oly mó don, hogy azok hoz csak
az ar ra jo go sult sze mé lyek férhessenek hozzá.

XII.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
(Ktv. 9., 21–22. §)

82. §

(1) A köz tiszt vi se lõ, tu do má nyos, ok ta tói, mû vé sze ti,
lek to ri, szer kesz tõi, va la mint jo gi ol ta lom alá esõ szel le mi
te vé keny ség kivételével 

a) a mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb és to váb bi jog vi szo -
nya lé te sí té sét, 

b) gaz da sá gi tár sa ság nál ve ze tõ tiszt ség vi se lõ vé, il let ve
fel ügye lõ bi zott sá gi tag gá választását, 

c) he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ vé, il let ve párt be li
tiszt ség be töl té sé re tör té nõ megválasztását 
kö te les ha la dék ta la nul írás ban be je len te ni a mun kál ta tói
jog kör gya kor ló ja ré szé re az össze fér he tet len ség vizs gá la -
ta cél já ból.

(2) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja az össze fér he tet -
len ség vizs gá la tát az aláb bi ak fi gye lem be vé te lé vel köteles 
elvégezni:

a) a köz tiszt vi se lõ be osz tá sa, mun ka kö re;
b) az egyéb és to váb bi jog vi szony kap cso ló dá sa a

Minisz té ri um te vé keny sé gé hez, a köz tiszt vi se lõ be töl tött
munkaköréhez;

c) a gaz da sá gi tár sa ság tu laj do ni szer ke ze te, te vé keny -
sé gi köre;

d) min den olyan tény és kö rül mény vizs gá la ta, amely a
köz tiszt vi se lõ pár tat lan, be fo lyás tól men tes te vé keny sé gét
ve szé lyez te ti, a köz tiszt vi se lõt hi va ta lá hoz mél tat lan hely -
zet be hoz za, il let ve amely nem kí vá na tos ér dek ér vé nye sí -
tés és befolyásolás lehetõségét eredményezi.

(3) Össze fér he tet len ség meg ál la pí tá sa ese tén a mun kál -
ta tói jog kör gya kor ló ja írás ban kö te les fel szó lí ta ni a köz -
tiszt vi se lõt an nak meg szün te té sé re. Amennyi ben a köz -
tiszt vi se lõ az össze fér he tet len sé get a fel szó lí tás kéz be sí té -
sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül nem szünteti meg, köz szol -
gá la ti jogviszonya megszûnik.

Füg ge lék a Sza bály zat 50. §-ához

I. Ke gye le ti ki adás ként el szá mol ha tó költ ség nor mák

1. Ha lott szál lí tás költ sé ge
A te me tõn kí vü li he lyi és hely kö zi szál lí tás szám lá val

iga zolt össze ge. E szál lí tá si költ ség – a te me tõn be lü li szál -
lí tást ki vé ve – nem ter he li a 3. pont sze rin ti szolgáltatási
költségeket.

2. Sír hely költ ség
2.1. A sír hely (ur na sír hely, ur na fül ke) költ sé ge it a tény -

le ge sen fel me rült, szám lá val iga zolt, leg fel jebb azon ban
a köz tiszt vi se lõi il let mény alap két sze re sé nek meg fe le lõ
összeg képezi.

2.2. Temp lom ban vagy ká pol ná ban el he lye zett ur na sír -
hely (ur na krip ta) ese tén a szám la sze rin ti összeg, leg fel -
jebb azon ban a köz tiszt vi se lõi il let mény alap két sze re sé -
nek megfelelõ összeg.

2.3. Ket tõs sír hely (töb bes ur na sír hely) vál tá sa ese tén az 
egy sír hely re esõ, de leg fel jebb a 2.1. pont sze rint ma xi -
mált összeg.

3. Szol gál ta tá si költ sé gek és kel lé kek
Szám lá val iga zolt, leg fel jebb azon ban a köz tiszt vi se lõi

il let mény alap négy sze re sé nek meg fe le lõ összeg.
4. Sír em lék ál lí tás költ sé ge
Szám lá val iga zolt, leg fel jebb azon ban a köz tiszt vi se lõi

il let mény alap ti zen öt szö rö sé nek megfelelõ összeg.
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II. A ke gye le ti költ ség nor mát nem ter he lõ ki adá sok

1. Ko szo rú költ sé gek
a) a Minisz té ri um ha lott ja te me té sén leg fel jebb 2 db ko -

szo rú,
b) sír em lék ava tás kor, meg em lé ke zés kor 1 db ko szo rú.
2. Gyász köz le mény költ sé ge a Minisz té ri um ha lott ja te -

me té se ese tén, a saj tó ban tör té nõ köz zé té te lé nek szám la
szerinti összege.

3. A tisz te let adás költ sé gei (ide ért ve a mi nisz té ri um
mun ka tár sa i nak te me tés sel össze füg gõ utazási költ sé ge it).

III. A ke gye le ti költ sé gek el szá mo lá sá nak rend je

1. A ke gye le ti költ sé ge ket a szol gál ta tó ál tal ki ál lí tott
ere de ti szám la alap ján tel jes összeg ben kell té rí te ni a Sza -
bály zat 50. §. (3) be kez dés a)–b) pont ja sze rint mi nõ sí tett
elhunyt esetében.

2. A ke gye le ti költ sé ge ket a szol gál ta tó ál tal ki ál lí tott, a
Minisz té ri um ne vé re szó ló ere de ti szám la alap ján 50%-
 ban kell té rí te ni – a Sza bály zat 50. § (3) be kez dés c) pont ja
sze rint mi nõ sí tett el huny tak ese té ben a ha lott szál lí tás ra, a
sír hely költ ség re, va la mint a szol gál ta tá si költ sé gek re és a
kel lé kek re írt korlátozások figyelembevételével.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
20/2006. (K.V. Ért. 10.) KvVM

utasítása
a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um
gaz dál ko dá sá val össze füg gõ sza bály za tok ról

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény, az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let, az ál la mi 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 és azok fel té te le i rõl szó ló 136/2006.
(VI. 26.) Korm. ren de let, to váb bá a kincs tá ri rend szer mû -
kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szol gál ta tá sok tel je sí té sé -
nek rend jé rõl szó ló 36/1999. (XII. 27.) PM ren de let vég re -
haj tá sá ra, a gaz dál ko dás sal össze füg gõ bel sõ sza bály zat -
ban történõ szabályozásra vonatkozó fel ha tal ma zá sok
alap ján, a következõ utasítást adom ki:

1. §

(1) A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um (a to -
váb bi ak ban: Mi nisz té ri um) 

a) költ ség ve tés ter ve zés sel, a jó vá ha gyott költ ség ve tés
vég re haj tá sá val, a költ ség ve té si gaz dál ko dás sal, a költ ség -
ve té si be szá mo ló el ké szí té sé vel kap cso la tos fel ada ta it a

je len uta sí tás 1. szá mú mel lék le tét ké pe zõ Gazdálkodási
Szabályzat;

b) kincs tá ri kár tyák ke ze lé si és hasz ná la ti rend jét a je len 
uta sí tás 2. szá mú mel lék le tét ké pe zõ A kincs tá ri kár tyák
ke ze lé sé rõl és hasz ná la tá ról szóló szabályzat;

c) gép jár mû igény be vé te li és hasz ná la ti rend jét a je len
uta sí tás 3. szá mú mel lék le tét ké pe zõ A gép jár mû vek üze -
mel te té sé rõl és hasz ná la tá ról szóló szabályzat;

d) a rep re zen tá ci ós ke re tet és fel hasz ná lá sá nak ke re te it
a je len uta sí tás 4. szá mú mel lék le tét ké pe zõ  Reprezentá -
ciós Szabályzat;

e) a pro to koll cé lú aján dék tár gyak be szer zé sé re és ke ze -
lé sé re vo nat ko zó sza bá lya it a je len uta sí tás 5. szá mú mel -
lék le tét ké pe zõ A pro to koll cé lú aján dék tár gyak be szer zé -
sé nek és ke ze lé sé nek rendjérõl szóló szabályzat

sze rint ha tá ro zom meg.

(2) A Mi nisz té ri um gaz dál ko dá si rend jé hez tar to zó – az
ér vény ben lé võ jog sza bá lyok hoz kap cso ló dó –, de az uta -
sí tás ban, il let ve an nak mel lék le te i ben nem, vagy nem tel -
jes kö rû en sze rep lõ gaz dál ko dá si te vé keny sé ge ket külön
utasítások tartalmazzák.

2. §

(1) Ez az uta sí tás ki ad má nyo zá sa nap ján* lép ha tály ba,
ren del ke zé se it a fo lya mat ban lé võ ügyek ben is alkalmazni
kell.

(2) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a nem zet -
kö zi együtt mû kö dés rend jé rõl szó ló 8/2005. (K. V. Ért. 8.)
KvVM uta sí tás 6–9. §-ai és 13. §-ának (1) be kez dé se, a
Minisz té ri um igaz ga tá sát érin tõ szer zõ dé sek elõ ké szí té sé -
nek egy sé ges rend jé rõl szó ló 5/1999. szá mú, a sze mé lyi
rep re zen tá ci ós ke ret fel hasz ná lá sá ról szó ló 1/2001. szá mú, 
a sze mé lyi rep re zen tá ci ós ke ret fel hasz ná lá si rend jé rõl
 szóló 1/2001. szá mú köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri in téz ke dés
mó do sí tá sá ról szó ló 2/2001. szá mú, a Pro to koll- és Nem -
zet kö zi Aján dék rak tár ke ze lé sé nek rend jé rõl szó ló
3/2001. szá mú, az 1/1999. szá mú köz igaz ga tá si ál lam tit -
ká ri in téz ke dés sel ki adott Gaz dál ko dá si Sza bály zat
vissza vo ná sá ról szó ló 5/2001. szá mú, a kincs tá ri kár tyák
ke ze lé sé nek, hasz ná la tá nak sza bá lyo zá sá ról szó ló 3/2004.
szá mú, a KvVM rep re zen tá ci ós sza bály za tá ról szó ló
7/2004. szá mú, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Gazdálkodási Szabályzatáról szóló 5/2005.
számú közigazgatási államtitkári intézkedések hatályukat
vesztik.

Dr. Per sá nyi Mik lós s.k.
kör nye zet vé del mi és víz ügyi 

mi nisz ter

* A ki ad má nyo zás nap ja: 2006. szep tem ber 11.
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1. számú melléklet
a 20/2006. (K. V. Ért. 10.) KvVM utasításhoz

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

I. fejezet

A szabályzat hatálya

1. §

(1) A Gazdálkodási Szabályzat (a továbbiakban: Sza-
bályzat) hatálya a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszté-
rium (a továbbiakban: Minisztérium) szervezeti egységei-
re, a Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságára, továbbá a
Vízügyi Központ és Közgyûjteményekre ( a továbbiak-
ban: VKK), valamint az éves költségvetési törvényben a
„a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezeté-
nek 1. cím (a továbbiakban: KvVM Igazgatás) eredeti
elõirányzataira és azok évközi módosításaira terjed ki.

(2) Ahol a Szabályzat KvVM Igazgatást említ, ott a
KvVM Igazgatáson kívül a Fejlesztési Igazgatóságot, to-
vábbá a VKK-t is érteni kell.

II. fejezet

Általános rendelkezések

2. §

(1) A költségvetés tervezésével, a jóváhagyott költség-
vetés végrehajtásával, a költségvetési gazdálkodással, a
költségvetési beszámoló elkészítésével kapcsolatos fel-
adatokat – a tárgyban érintett szervezeti egységek közre-
mûködésével és a jelen Szabályzat elõírásai szerint – a kör-
nyezetgazdasági szakállamtitkár a Költségvetési, beruhá-
zási és tulajdonosi fõosztály (a továbbiakban: KBTF) útján
látja el.

(2) A KBTF, illetve a környezetgazdasági szakállamtit-
kár felelõssége – az elõzõekbõl következõen, és a 17/2006.
(MK. 94.) KvVM utasítással közétetett Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) elõírásaival
összhangban – kiterjed a költségvetés tervezésére, az
anyag- és eszközgazdálkodásra, a nyilvántartásra, a bér-
gazdálkodásra, a pénzgazdálkodásra, a pénzügyi, számvi-
teli és a bizonylati rendre, fegyelemre, valamint az e tárgy-
körre vonatkozó hatályos jogszabályok érvényesítésére.

III. fejezet

A költségvetés tervezésének és beszámolásának rendje

A költségvetés tervezése

3. §

(1) A KBTF a Pénzügyminisztérium által kiadott terve-
zési körirat alapján az államtitkár, a szakállamtitkárok, va-
lamint a kabinetfõnök bevonásával összeállítja a Miniszté-
rium költségvetési javaslatát a tárgyévi költségvetési tör-
vény szerinti kiemelt elõirányzatokra.

(2) A KBTF Pénzügyi osztály (a továbbiakban: PO) út-
ján az elfogadott tárgyévi költségvetési törvény alapján le-
bontott keretszámokkal egyezõen elkészíti a kincstári,
majd az elemi költségvetést1. Ezzel egy idõben a „belsõ
költségvetés”2-ben meghatározza azokat a kereteket, ame-
lyekkel való gazdálkodás a kötelezettségvállaló3 jogköré-
be tartozik.

(3) Az elemi költségvetést és a belsõ költségvetés kere-
teit a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter) hagyja jóvá.

A költségvetés módosítása

4. §

(1) A költségvetési év során az elõirányzatok megvál-
toztatása akkor szükséges, ha

a) tervezéskor a feladat még nem volt ismert;
b) feladat megszûnik, vagy más költségvetési szervhez

telepítik;
c) felügyeleti szerv megváltozik;
d) a felügyeleti szerv fejlesztésekhez kapcsolódó terve-

zési metodikája megváltozik;
e) bevételekkel összefüggõ új jogszabály lép hatályba,

jogszabály módosul, illetve a bevétel túlteljesül, vagy
kiesik.

(2) A jóváhagyott költségvetésben történõ elõirány-
zat-módosítás formái:

a) Országgyûlés hatáskörében végrehajtott módosítás;
b) Kormány hatáskörében végrehajtott módosítás;
c) felügyeleti hatáskörben végrehajtott módosítás;
d) intézményi hatáskörben végrehajtott módosítás.

1 Elemi költségvetés: a központi, illetve a fejezeti kezelésû elõirányzat-
nak, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint a központi
költségvetési szervek körében a részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szervnek, az önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv részjogkörû
költségvetési egységének – a bevételeket és a kiadásokat részletes jogcímen-
ként és tevékenységenként (funkciónként) tartalmazó, a foglalkoztatottak
létszámára és összetételére, a költségvetési feladatmutatókra is kiterjedõ –
költségvetése.

2 A belsõ költségvetés meghatározza kötelezettségvállalóként a kijelölt
feladatra felhasználható összeget (elemi).

3 A kötelezettségvállaló a belsõ költségvetésben kijelölt szakállamtitkár,
illetve szervezeti egység vezetõje.
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A költségvetési beszámoló

5. §

(1) A költségvetés végrehajtásáról és a gazdálkodásról
negyedévente évközi mérlegjelentést, az I. félévrõl és a
tárgyévrõl – a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szerint
és a Pénzügyminisztérium mindenkori elõírásainak meg-
felelõen – számszaki, év végén szöveges beszámolót kell
készíteni.

(2) A szöveges beszámolónak átfogó tájékoztatást kell
adnia – a kiemelt elõirányzatok teljesítését elemezve és ér-
tékelve – a költségvetés végrehajtásáról és a szakmai fel-
adatok teljesítésérõl.

(3) A költségvetési beszámolót a KBTF készíti el a
szakállamtitkárok bevonásával.

(4) A környezetgazdasági szakállamtitkár által beter-
jesztett költségvetési beszámolót a miniszter hagyja jóvá.

IV. fejezet

A pénzügyi kötelezettségvállalás, ellenjegyzés,
teljesítés igazolás, érvényesítés és utalványozás

6. §

A pénzügyi kötelezettségvállalás, utalványozás, ellen-
jegyzés, érvényesítés és teljesítésigazolás során az állam-
háztartás mûködési rendjérõl szóló többször módosított
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ámr.) 134–138. §-aiban, valamint a Szabályzatban foglal-
tak szerint kell eljárni.

A kötelezettségvállalás szabályai

7. §

(1) A kötelezettségvállalás a Minisztérium nevében, fel-
adatainak ellátását szolgáló fizetés vagy más teljesítés vál-
lalása és módosítása a költségvetési alapokmányban fog-
lalt feladatok célszerû és hatékony ellátására érdekében.

(2) Tárgyévi elõirányzat terhére akkor lehet kötelezett-
séget vállalni, ha a pénzügyi teljesítés a tárgyévet követõ
év június 30-ig megtörténik.

(3) Tárgyéven túli kötelezettségvállalás csak olyan mér-
tékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás idõpontjá-
ban ismert feltételek mellett az esedékesség idõpontjában
a rendeltetésszerû mûködés veszélyeztetése nélkül finan-
szírozható.

(4) A Kormány és az Európai Unió Bizottsága által jó-
váhagyott több évre szóló, a Minisztériumot érintõ szak-
mai programok társfinanszírozási kötelezettségeit a feje-
zeti költségvetésben kell megtervezni és biztosítani.

(5) Kötelezettségvállalással terhelt elõirányzat-marad-
vány terhére – ha a kötelezettségvállalás meghiúsul, vagy
a felhasználás összege kisebb az elõirányzottnál – újabb
kötelezettséget csak a pénzügyminiszter engedélyével
lehet vállalni.

8. §

(1) A kötelezettségvállalónak a kötelezettségvállalás
elõtt minden esetben meg kell gyõzõdnie arról, hogy a tel-
jesítés feltételei megvannak-e, továbbá, hogy a jóváha-
gyott költségvetés fel nem használt és kötelezettséggel
nem terhelt kiadási elõirányzata biztosítja-e a fedezetet.

(2) A Minisztérium nevében, feladatainak ellátását szol-
gáló fizetési vagy teljesítési kötelezettség – a (4) bekez-
désben foglaltak kivételével értékhatártól függetlenül – ki-
zárólag írásban, a PO által nyilvántartási számmal ellátott,
a környezetgazdasági szakállamtitkár vagy az általa írás-
ban kijelölt személy által ellenjegyzett kötelezettségválla-
lási okmány alapján vállalható és módosítható. Kötelezett-
ségvállalás nélkül sem teljesíteni, sem teljesítést elfogadni
nem lehet.

(3) Kötelezettségvállalási okmány: a kinevezési okirat,
a szerzõdés, a megállapodás, a visszaigazolt megrendelés,
a jóváhagyott feladat megvalósítása érdekében kötött,
szerzõdéssel alátámasztott és a Kincstárnak az adott évben
december 20-áig bejelentett, az Ámr. 72. §-ában szereplõ
Engedélyokirat, illetve Alapokmány, pályázati úton oda-
ítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma, továb-
bá a kormányhatározat alapján átcsoportosított elõirányzat
felhasználására tett és a határozat megjelenésétõl számított
60 napon belüli intézkedés dokumentuma. A kötelezett-
ségvállalási okmányokat és azok mintáit a Szabályzat
1–10. számú függelékei tartalmazzák.

(4) Nem szükséges elõzetes írásbeli kötelezettségválla-
lás a személyi reprezentáció, belföldi kiküldetés, a munká-
ba járás (kivéve: BKV bérlet), továbbá az autópályadíj, az
üzemanyag, a parkolás és az autómosás költségeinek el-
számolása esetén. Az ilyen jellegû kötelezettségvállalásról
a kötelezettségvállaló szervezeti egységnek naprakész
analitikus nyilvántartást kell vezetnie.

(5) A kötelezettségvállalásokról a PO-nak nyilvántar-
tást kell vezetnie, melybõl naprakészen megállapítható,
hogy a Minisztériumnak milyen vállalt, de még nem telje-
sített kötelezettségei vannak, azok kifizetése mikor, mi-
lyen összegben esedékes, és a teljesítés idõpontjában ren-
delkezésre álló fedezetek a kifizetést mennyire kötik le,
újabb teljesítési (kifizetési) kötelezettség mikorra, milyen
összegben vállalható.

(6) A kötelezettségvállalási okmánynak minden esetben
az elõirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(7) Ha a kötelezettségvállalás érvényességéhez a pénz-
ügyminiszternek az Ámr. 134/A. § (2) bekezdés szerinti
jóváhagyása szükséges, a kötelezettségvállaláshoz csatol-
ni kell annak bizonylatát [Ámr. 57/A.§ (2) bek.].
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9. §

(1) Általános kötelezettségvállalási joggal a miniszter,
akadályoztatása esetén az államtitkár rendelkezik.

(2) Korlátozott kötelezettségvállalói joggal rendelkez-
nek a belsõ költségvetésben kijelölt szakállamtitkárok,
illetve szervezeti egységek vezetõi.

(3) A kötelezettségvállalónak a Szabályzat 11. számú
függeléke szerinti aláírás-mintát kell kitöltenie, és azt meg
kell küldenie a PO részére.

(4) Korlátozott kötelezettségvállalói jogkört kizárólag
írásban meghatalmazott személy gyakorolhat. A korláto-
zott kötelezettségvállalói meghatalmazást – az érintet-
tekkel való egyeztetés alapján – a KBTF a útján PO bo-
nyolítja.

10. §

(1) A kötelezettségvállalásra jogosultság a „belsõ költ-
ségvetés”-ben szabályozottak alapján a kötelezettségvál-
laló felelõsöket illeti, egyebekben az SZMSZ szerinti fel-
adat- és hatáskörök az irányadók. Így

a) a kinevezést, jutalmazást a Humánpolitikai, informa-
tikai és üzemeltetési fõosztálya (a továbbiakban: HIÜF);

b) a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra vonat-
kozó megbízási szerzõdést a szervezeti egység kezdemé-
nyezésére a HIÜF;

c) a fejezeti kezelésû elõirányzatokból a Minisztérium
költségvetésébe szakmai bonyolítás céljára átirányított
források kötelezettségvállalásait a szakmai bonyolító
szervezeti egység;

d) a nemzetközi szakmai programokhoz kapcsolódó kö-
telezettségvállalást – a Közösségi és nemzetközi fõosztály
(a továbbiakban: KNF) ellenjegyzésével – a szakmai bo-
nyolító szervezeti egység
készíti elõ.

(2) A kötelezettségvállalásnak minden esetben tartal-
maznia kell a felhasználás jogcímét, továbbá azokat az
adatokat – a hatályos jogszabályok elõírásait figyelembe
véve –, amelyek a kötelezettség tartalmát és a teljesítés fel-
tételeit egyértelmûen meghatározzák. Így:

a) a Minisztériummal szerzõdõ partner pontos megne-
vezését, címét, cégbírósági bejegyzési számot (társadalmi
szervezetek esetében nyilvántartásba vételi számot), adó-
azonosítóját, folyószámla-kezelõ pénzintézetének megne-
vezését, bankszámlaszámát;

b) a kötelezettségvállalás tárgyát, határidejét, a teljesí-
tés módját, feltételeit;

c) a szerzõdés ellenértékének nettó összegét, az ehhez
kapcsolódó áfa mértékét (%) és a bruttó összegét;

d) a teljesítés igazolására jogosult személy nevét, a tel-
jesítés ellenõrzésének módját, határidejét;

e) a szerzõdõ felek részérõl a kapcsolattartó személyek
megnevezését; a pénzügyi forrás megnevezését;

f) a szerzõdés megkötésének, a megrendelésnek a pon-
tos idõpontját (év, hó, nap);

g) a szerzõdõ felek képviseletében eljárni és aláírni jo-
gosult személy(ek) nevét; a szerzõdõ felek cégszerû aláírá-
sát;

h) a magánszeméllyel kötött szerzõdésnek tartalmaznia
kell az adóazonosító számot, a magánszemély nyilatkoza-
tát – a várható tételes költségelszámolás hányadára (maxi-
mum a bérleti díj 50%-áig) –, és ennek figyelembevételé-
vel a levonandó SZJA összeget, illetve a kifizetésre kerülõ
összeget.

(3) A szerzõdéstõl való eltérés csak a módosító szerzõ-
désben foglalt feltételekkel lehetséges. A módosító szerzõ-
dés elõkészítésére a szerzõdésre vonatkozó elõírások érvé-
nyesek.

(4) A (2) bekezdés szerinti tartalmú kötelezettségválla-
lás esetén az elsõként aláíró a kötelezettségvállaló, máso-
dik aláíró pedig a pénzügyi ellenjegyzõ. Az egyéb kötele-
zettségvállaló okmányok (belföldi kiküldetési rendelvény,
elõlegkérelem, segélykérelem stb.) tekintetében az aláíró,
mint „kötelezettségvállaló”, az egyéb munkáltatói jogokat
gyakorló vezetõ. A külföldi kiküldetési utasítás és költség-
elszámolás tekintetében az engedélyezett elõterjesztés bir-
tokában az aláíró a KNF vezetõje.

(6) A Minisztérium a dologi és a felhalmozási kiadáso-
kat, valamint a mûködési és felhalmozási célra államház-
tartáson kívülre átadott pénzeszközöket terhelõ, a tárgyévi
elõirányzat vagy az elõzõ év(ek) elõirányzat-maradványa
terhére vállalt kötelezettségeket – a külföldön vállaltak ki-
vételével – köteles egyedileg bejelenteni a Magyar Állam-
kincstár Területi Igazgatósághoz az Ámr. 14. számú mel-
lékletében meghatározott formában, a kötelezettségválla-
lást követõ 5 munkanapon belül, amennyiben az egyedi
kötelezettségvállalás összege eléri a bruttó 25 millió fo-
rintot.

A kötelezettségvállalási ellenjegyzés szabályai

11. §

(1) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a környezet-
gazdasági szakállamtitkár vagy az általa írásban kijelölt
személy jogosult.

(2) Az ellenjegyzésre jogosultnak az ellenjegyzést meg-
elõzõen meg kell gyõzõdnie arról, hogy

a) a jóváhagyott költségvetés fel nem használt, illetve le
nem kötött, a kötelezettségvállalás tárgyával összefüggõ
kiadási elõirányzat rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt
vagy várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet;

b) az elõirányzat-felhasználási terv szerint a kifizetés
idõpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e;

c) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra
vonatkozó szabályokat.

(3) Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a
(2) bekezdésben elõírtaknak, az ellenjegyzésre jogosult-
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nak errõl írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót
és a minisztert.

(4) Ha a miniszter a (3) bekezdésben foglalt tájékoztatás
ellenére írásban ellenjegyzésre utasítja az ellenjegyzõt, az
köteles az utasításnak eleget tenni.

A teljesítésigazolás szabályai

12. §

(1) A teljesítésigazolással az aláíró ellenõrzi, szakmai-
lag felelõsen igazolja annak jogosultságát, az okmányok
alapján az összegszerûséget, a kötelezettségvállalási ok-
mányban foglaltak teljesítését.

(2) A teljesítés igazolására az érintett szervezeti egység
vezetõje vagy megbízottja jogosult, ha a kötelezettségvál-
lalási okmány e feladatra külön személy(eke)t nem jelöl
meg.

(3) Teljesítésigazolást kizárólag vagyonnyilatkozat-
tételre kötelezett személy végezhet. A teljesítés-igazolási
jogosultságot a kezdeményezõ szervezeti egység vizsgál-
ja. A teljesítésigazolásra jogosultnak a Szabályzat 12. szá-
mú függeléke szerinti aláírásmintát kell kitölteni, és azt
meg kell küldenie a PO részére.

(4) A teljesítést igazolónak meg kell állapítania, hogy a
kedvezményezettet elõzetes kötelezettségvállalás (megbí-
zás, megállapodás, szerzõdés stb.) alapján megilleti-e a fi-
zetendõ összeg, illetve a kötelezettségvállalásban foglalta-
kat maradéktalanul teljesítette-e.

(5) Szolgáltatások teljesítésének igazolására a Szabály-
zat 13. számú függeléke, beszerzés teljesítésének igazolá-
sára a 14. számú függelék szerinti nyomtatványt kell alkal-
mazni.

Az érvényesítés szabályai

13. §

(1) Az érvényesítés a kiadás teljesítésének, illetve a be-
vétel beszedésének elrendelése elõtti ellenõrzés és igazo-
lás arról, hogy az érvényesítõ

a) az összegszerûséget,
b) a fedezet meglétét,
c) a bizonylatok elõírt alaki követelményeit

ellenõrizte és rendben találta.
(2) Érvényesítést csak ezzel írásban megbízott, mérleg-

képes könyvelõi szakképesítéssel rendelkezõ (pénzügyi –
számviteli szakképesítésû) dolgozó végezhet. Az érvénye-
sítésre írásbeli megbízást a környezetgazdasági szakállam-
titkár adhat.

(3) Az érvényesítésnek – az érvényesítve megjelölésen
kívül – tartalmaznia kell a megállapított összeget áfakul-
csonkénti bontásban, és a könyvviteli elszámolásra utaló
fõkönyvi számlaszámot is.

(4) Az érvényesítés a teljesítésigazoláson alapul, mely-
nek kapcsán ellenõrizni kell az összegszerûséget, a kifize-
téshez szükséges fedezet rendelkezésre állását, és azt,
hogy az elõírt alaki követelményeket betartották-e.

Az utalványozás szabályai

14. §

(1) Az utalványozás a kiadás teljesítésének, a bevétel
beszedésének vagy elszámolásának pénzügyi elrendelése.

(2) Utalványozási joggal a miniszter vagy az általa írás-
ban kijelölt személy rendelkezik. A kijelölést – az érintet-
tekkel való egyeztetés alapján, a 18. §-ban foglaltakra fi-
gyelemmel – a KBTF útján PO bonyolítja.

(3) Utalványozás csak a teljesítés igazolása után, az ér-
vényesített utalványrendeleten történhet. Az utalványren-
delet elõkészítése a kezdeményezõ szervezeti egység fel-
adata. Az utalványrendeleten fel kell tüntetni:

a) a rendelkezõnek (utalványozónak) és a rendelkezést
végrehajtónak (kifizetés érdekében intézkedõ) a megneve-
zését;

b) az „utalvány” szót;
c) a költségvetési évet;
d) a befizetõ és a kedvezményezett megnevezését, cí-

mét, bankszámlájának a számát;
e) a fizetés idõpontját, módját és összegét;
f) a megterhelendõ, jóváírandó bankszámla számát és

megnevezését;
g) a keltezést, valamint az utalványozó és az ellenjegyzõ

aláírását;
h) a kötelezettségvállalás-nyilvántartásba vétel sorszá-

mát.
Az utalványrendeleten a rendelkezõ és a rendelkezést

végrehajtó nevét a PO tölti ki. A rendelkezõ személye azo-
nos az utalványozóéval, a rendelkezést végrehajtóé pedig
a PO részérõl a kifizetés érdekében intézkedõ személlyel
(pénztáros, illetve az átutalási megbízást kiállító ügyin-
tézõ).

(4) Nem kell külön utalványozni a termékértékesítés-
bõl, szolgáltatásból – számla, egyszerûsített számla, szám-
lát helyettesítõ okirat, átutalási postautalvány – befolyó
bevétel beszedését.

A KIADÁSOK TELJESÍTÉSÉNEK
UTALVÁNYOZÁSA

15. §

(1) Az utalványozást, a PO által a számlához csatolt – a
Szabályzat 15. számú függeléke szerinti – utalványrende-
leten kell végrehajtani.
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(2) Az utalványrendeleten – a 14. § (3) bekezdésében
foglaltakon túl – a következõ adatokat kell feltüntetni:

a) a kiadás tartalmát;
b) a megterhelendõ, jóváírandó elõirányzat-felhasználá-

si keretszámla számát és megnevezését;
c) a terhelendõ pénzügyi forrást;
d) a kötelezettségvállaló szervezeti egység megnevezé-

sét;
e) a kötelezettségvállaló, a teljesítésigazolásra jogosult

és az ellenjegyzõ nevét;
f) az érvényesítõ aláírását.
Az utalványrendelet szükség szerint egyéb (könyvelési)

adattal is kiegészülhet.
(3) A belföldi, külföldi kiküldetéssel, elszámolási elõ-

leg felvétellel kapcsolatos kötelezettségvállalás, teljesítés-
igazolás, utalványozás az ügyiraton történik.

A BEVÉTELEK TELJESÍTÉSÉNEK
UTALVÁNYOZÁSA

16. §

(1) A befolyt bevételek elszámolása a KBTF feladata,
mely feladatát a PO útján látja el.

(2) Amennyiben egy szakmai fõosztály nemzetközi
vagy hazai szakmai programra, illetve egyéb feladatra vár
bevételt, arról köteles tájékoztatni a PO-t. A pénz beérke-
zését követõen a PO tájékoztató levelet küld az illetékes
szervezeti egységnek, amely 5 napon belül köteles megad-
ni a pénzügyi forrás megnevezését, a kötelezettségvállaló
nevét, aláírásmintáját és a felhasználás jogcímét.

Az utalványozási ellenjegyzés szabályai

17. §

(1) Az utalványozási ellenjegyzés az utalványozás jog-
szerûségének és fedezetének tanúsítása, amely alátámaszt-
ja, hogy a kiadás teljesíthetõ, a bevétel beszedhetõ vagy az
elszámolás pénzügyi elrendelése megkezdhetõ.

(2) Utalványozás-ellenjegyzési joggal a környezetgaz-
dasági szakállamtitkár, illetve az általa írásban kijelölt sze-
mély rendelkezik.

(3) Az utalvány ellenjegyzése során a 11. § (2) bekezdé-
sében foglaltak értelemszerû alkalmazásával kell eljárni,
továbbá meg kell gyõzõdnie arról, hogy a szakmai teljesí-
tés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e.

(4) Amennyiben az utalvány nem felel meg a 11. §
(2) bekezdésében foglaltaknak, illetve az ellenjegyzésre
jogosult azt állapítja meg, hogy a szakmai teljesítés igazo-

lása és az érvényesítés nem történt meg, errõl írásban tájé-
koztatni kell az utalványozót és a minisztert.

(4) Az ellenjegyzésre jogosultnak az utalványt, ha nem
ért vele egyet, akkor kell ellenjegyeznie, ha erre az utalvá-
nyozó írásban utasítja.

Összeférhetetlenség

18. §

(1)A kötelezettségvállaló és az ellenjegyzõ, illetõleg az
utalványozó és az ellenjegyzõ – ugyanazon gazdasági ese-
ményre vonatkozóan – azonos személy nem lehet.

(2) Az érvényesítõ személy nem lehet azonos a kötele-
zettségvállalásra, utalványozásra jogosult személlyel.

(3) Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási,
ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt
a tevékenységét közeli hozzátartozója [a Polgári Törvény-
könyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pont-
ja], vagy a maga javára látná el.

V. fejezet

Szerzõdéskötések, megrendelések és a szerzõdések
nyilvántartásának rendje

Általános rendelkezések

19. §

(1) Szerzõdésnek tekintendõ minden olyan jogi aktus,
amely alapján a Minisztérium szolgáltatás teljesítésére
vagy termék értékesítésére válik kötelezetté, illetve termék
vagy szolgáltatás követelésére szerez jogosultságot.

(2) A Minisztérium által kötendõ valamennyi szerzõ-
dést írásba kell foglalni, e nélkül sem teljesíteni, sem telje-
sítést elfogadni nem lehet. A minimum 4 példányban ké-
szült szerzõdést, valamint a szerzõdés tartalmát érintõ ren-
delkezéseket, adatokat stb. tartalmazó, ugyancsak mini-
mum 4 példányban csatolt melléklete(ke)t a szerzõdõ fe-
leknek alá kell írniuk. A tõpéldány valamennyi oldalát a
szerzõdõ feleknek szignálniuk kell.

(3) A szerzõdésekben biztosítani kell a Minisztérium ér-
dekeinek érvényesülését, a Minisztérium által teljesített
ellenszolgáltatással arányos mértékû jogszerzést, a jog-
szerzést biztosító garanciákat, a hibás teljesítés jogkövet-
kezményeit, a szerzõdés lehetõ legkisebb mértékû gazda-
sági hátrány bekövetkezésével történõ módosítását, fel-
mondását.

(4) Nem köthetõ szerzõdés olyan általános megfogal-
mazással, amelybõl a szolgáltatás, illetve az elvégzendõ
munka mennyisége, minõsége, egységára, az ellenszolgál-
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tatás (esetenként a részteljesítés) idõpontja, a teljesítés el-
fogadásáért felelõs személy neve és beosztása nem azono-
sítható, illetve nem ellenõrizhetõ.

(5) Részfizetés csak az aktuális teljesítéssel arányban
teljesíthetõ.

(6) A számlát minden esetben a Minisztérium nevére,
címére kell kiállítani és a PO-hoz kell benyújtani.
Amennyiben a számla közvetlenül az érintett szervezeti
egységhez érkezik, az köteles haladéktalanul eljuttatni a
PO-hoz, ellenkezõ esetben a késedelmes kifizetés követ-
kezményeit viseli.

A szerzõdések általános tartalmi követelményei

20. §

(1) A szerzõdésben rögzíteni kell:
a) a szerzõdõ partner pontos adatait (gazdasági társaság

esetén: teljes – cégnyilvántartás szerinti – cégnév, szék-
hely, cégjegyzékszám, képviselõ neve, adószám, bank-
számlaszám; egyéni vállalkozó esetén: név, székhely, vál-
lalkozói igazolvány száma, adószám, bankszámlaszám;
magánszemély esetén: név, anyja neve, lakcím, adóazono-
sító/adószám, bankszámlaszám);

b) a szerzõdés tárgyának és hatályának pontos meghatá-
rozását (részletesebb meghatározást igénylõ esetben a
szerzõdés elválaszthatatlan részét képezõ mellékletben);

c) a Minisztérium részérõl a teljesítést átvevõ (elfogadó)
szakmai felelõs nevét (szervezeti egység, beosztás és tele-
fonszám megjelölésével), aki a teljesítés átvételével a
megfelelõ szakmai tartalmat és a teljesítés értékarányossá-
gát is igazolja;

d) a szerzõdõ felek szolgáltatásának és ellenszolgáltatá-
sának mértékét, ellenértékét a nettó összeg, áfakulcs,
bruttó összeg pontos (számmal és betûvel is történõ) fel-
tüntetésével, a kifizetés ütemezését (a Minisztérium részé-
rõl 15 napos fizetési határidõ kikötésével), a teljesítés
módját, körülményeit, a pénzügyi forrás megjelölését, az
esetleges késedelmes vagy hibás teljesítés jogkövetkez-
ményeit, a rendes- és a rendkívüli felmondás lehetõségeit;

e) amennyiben a szerzõdés jellege indokolttá teszi, part-
nerre vonatkozó garanciális kikötések (pl. bankgarancia,
jelzálogjog stb.) megjelölését.

(2) A Minisztérium által kötött szerzõdésnek – az
(1) bekezdésben foglaltakon túl – tartalmaznia kell:

a) a szakmai, mûszaki teljesítés idõpontját, melyet
tárgyévi elõirányzat terhére történõ kötelezettségvállalás
esetében úgy kell megállapítani, hogy a pénzügyi teljesítés
határideje – ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem
haladhatja meg a tárgyévet követõ év június 30-át;

b) a kifizetendõ összeget;

c) az összeg kifizetésének idõpontját, a következõ
év(ek) elõirányzata terhére vállalt kötelezettségek eseté-
ben évenkénti ütemezésben.

(3) Szerzõdések, megállapodások kézírással nem ké-
szíthetõk.

A szerzõdés mellékletei

21. §

Minden szerzõdéshez mellékelni kell az alábbi iratokat:
a) a szerzõdés szövegében sorszámmal is megjelölt, hi-

vatkozott mellékleteket, amelyek a szerzõdés tartalmával
összefüggõ rendelkezést, adatot stb. tartalmaznak és a
szerzõdéstõl elválaszthatatlanok;

b) a szerzõdõ partner 3 hónapnál nem régebbi cégkivo-
natának (vállalkozói igazolványának) másolatát;

c) szerzõdõ partner képviselõje (a kötelezettségvállalás-
ra jogosult) aláírási címpéldányának másolatát;

d) a szerzõdéssel kapcsolatos egyéb iratokat (pl. nyilat-
kozatok);

e) a közbeszerzési, illetve egyszerû közbeszerzési eljá-
rás bírálati jegyzõkönyvét (az ajánlatokról készült írásbeli
összegzést);

f) a jelen Szabályzat 16. számú függeléke szerinti doku-
mentumot;

e) a szerzõdés nyilvántartó adatlapot [26. § (1) bekez-
dés].

A szerzõdések elõkészítése

22. §

(1) A kötelezettségvállaló felel a szerzõdés megkötésé-
nek szükségességéért, a szerzõdõ partner kiválasztásáért, a
szerzõdési feltételek meghatározásáért, a szerzõdéskötést
megelõzõ külön jogszabályok szerinti eljárás(ok) lefolyta-
tásának megtörténtéért, annak jogszerûségéért, valamint a
szerzõdés külön jogszabályokban és jelen szabályzatban
elõírt tartalmi és formai követelményeinek megtartásáért.

(2) A szerzõdéstervezetet a kötelezettségvállaló által
irányított feladatkör szerint illetékes szervezeti egység ké-
szíti elõ (a továbbiakban: elõkészítõ szervezeti egység) – a
Szabályzat 1., illetve 2. számú függeléke szerinti nyomtat-
vány felhasználásával –, vagy a kötelezettségvállaló a
szerzõdõ partner által elõkészített tervezetet fogadja el.

(3) A szerzõdéstervezetet a szerzõdõ partnerrel, ha azt
nem a partner készítette elõ, egyeztetnie kell.

(4) A szerzõdéstervezetet az elõkészítõ szervezeti egy-
ségnek iktatni kell.

(5) Minden szervezeti egység köteles az általa elõkészí-
tett szerzõdésekrõl naprakész nyilvántartást vezetni.
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A belsõ jogérvényességet biztosító eljárás
és a szerzõdés aláírásának rendje

23. §

(1) A szerzõdések aláírása (kötelezettségvállalás) csak a
belsõ jogérvényesítési eljárás lefolytatása után történhet
meg.

(2) A belsõ jogérvényesítés a Szabályzat 16. számú füg-
geléke szerinti dokumentum (a továbbiakban: aláírási do-
kumentum) aláírásával történik.

(4) Az elõkészítõ szervezeti egység az 1 példányban el-
készített szerzõdéstervezetet az aláírási dokumentummal
és a szerzõdés szükséges mellékleteivel együtt megküldi
az aláírási dokumentumban felsoroltaknak, akik a kézhez-
vételt követõ 3 munkanapon belül jogosultak és kötelesek
a szerzõdési feltételekkel kapcsolatos esetleges észrevéte-
lüket megtenni, illetve a szerzõdés vállalhatósága esetén
az aláírási dokumentumot aláírni. A szerzõdéstervezet,
illetve a mellékletek módosításának szükségessége esetén
az észrevételt konkrét szövegszerû javaslattal kell megfo-
galmazni.

(5) Az aláírási dokumentumon, a szerzõdéssel kapcsola-
tos esetleges észrevételek megtételének lehetõsége mel-
lett, az aláírási dokumentumon felsoroltak dátummal ellá-
tott aláírása tanúsítja a szerzõdéstervezetben rögzített fel-
tételek Minisztérium részérõl történõ vállalhatósága ellen-
õrzésének megtörténtét.

(6) Az elõkészítõ szervezeti egység felel azért, hogy az
aláírási íven feltüntetettek gyakorolhassák láttamozási jo-
gukat.

24. §

(1) Az iktatószámmal ellátott szerzõdéstervezetet, vala-
mint annak mellékleteit, továbbá – az elõkészítõ szervezeti
egység vezetõjének aláírásával már ellátott – aláírási do-
kumentumot meg kell küldeni aláírásra a kötelezettségvál-
lalónak. Ha a szerzõdés tartalma más szervezeti egységet
is érint, a kötelezettségvállaló által történõ aláírás elõtt az
aláírási dokumentumot az érintett szervezeti egység veze-
tõjével is szignáltatni kell.

(2) A kötelezettségvállaló aláírását követõen az aláírási
dokumentumot meg kell küldeni a PO részére. Az aláírási
dokumentum szignálásával a PO azt igazolja, hogy a szer-
zõdésben vállalt pénzügyi teljesítés feltételei fennállnak.

(3) A PO a szignálásra megküldött szerzõdést nyilván-
tartási számmal látja el és ezt a számot az aláírási doku-
mentumon feltünteti. A PO az aláírást követõen szerzõdés-
tervezetet, annak mellékleteit, valamint az aláírási doku-
mentumot közvetlenül továbbítja a KBTF Beruházási
osztályhoz (a továbbiakban: BO).

(4) A BO a szerzõdéskötést megelõzõ, jogszabályban
elõírt eljárások (központosított közbeszerzés, közbeszer-

zés, 8 000 000 Ft alatti /nettó/ beszerzés) lefolytatását és
szabályszerûségét ellenõrzi.

(5) A BO – az aláírást követõen – a részére megküldött
dokumentumokat – a (6) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – a Közigazgatási, jogi és koordinációs fõosztályhoz (a
továbbiakban: KJKF) továbbítja a szerzõdés tartalmi és
formai szempontból történõ ellenõrzése céljából.

(6) Nem kell megküldeni szignálásra az aláírási doku-
mentumot és annak mellékleteit KJKF-nek, ha

a) a szerzõdés elõkészítése a jelen szabályzat 1. vagy 2.
számú függeléke szerinti formanyomtatvány felhasználá-
sával készült;

b) a kötelezettségvállaló részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv. Ebben az esetben a kötelezettségvál-
laló gondoskodik a szerzõdés tartalmi és formai szempont-
jából történõ jogi ellenõrzésrõl.

(7) Az aláírási dokumentumra felvezetett esetleges ész-
revételek alapján az elõkészítõ szervezeti egység vezetõje
– amennyiben a szerzõdéstervezet adott rendelkezéseinek
módosítása szükséges – köteles az észrevételekrõl a szer-
zõdõ partnert tájékoztatni és az indokolt módosítások szer-
zõdésen történõ átvezetése iránt haladéktalanul intézked-
ni. Az intézkedés megtörténtét az aláírási dokumentumon
az elõkészítõ szervezeti egység vezetõje igazolja.

25. §

(1) Amennyiben az aláírási dokumentumon az adott
szerzõdés belsõ jogérvényességéhez szükséges aláírások a
24. §-ban foglaltak szerint megtörténtek, a szerzõdést, va-
lamint annak a felek által aláírandó mellékleteit meg kell
küldeni a szerzõdõ partnernek aláírásra, továbbá a tõpél-
dány minden oldalon történõ szignálására. A partner a
szerzõdés aláírására a Minisztériumba is meghívható.

(2) A szerzõdõ partner aláírását követõen a kötelezett-
ségvállaló, továbbá a szerzõdést elkészítõ dolgozó szerzõ-
dés minden példányát aláírja és a tõpéldány minden oldalát
szignálja. A szerzõdést utolsóként a pénzügyi ellenjegy-
zésre jogosult szignálja.

(3) A szerzõdés módosítása esetén – amennyiben az
pénzügyi vonzattal jár – a belsõ jogérvényesítési folyama-
tot meg kell ismételni, kivéve az inflációs hatás követését,
amennyiben az eredeti szerzõdésben pontosan feltüntetés-
re került.

A szerzõdések nyilvántartása

26. §

(1) Valamennyi szerzõdõ fél által aláírt, illetve ellen-
jegyzett szerzõdés alapján az elõkészítõ szervezeti egység
a Szabályzat 17. számú függeléke szerinti szerzõdés-nyil-
vántartó adatlap kitöltésével kezdeményezi a PO-nál a
szerzõdés végleges pénzügyi nyilvántartásba vételét.
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(2) A szerzõdés végleges pénzügyi nyilvántartásba vé-
teléhez mellékelni kell:

a) a szerzõdés minden oldalán a szerzõdõ felek eredeti
aláírásával rendelkezõ tõpéldányát;

b) a szerzõdés szövegében sorszámmal is megjelölt (hi-
vatkozott), a szerzõdõ felek által minden oldalon szignált
mellékleteket;

c) a pontosan és hiánytalanul kitöltött szerzõdés-nyil-
vántartó adatlapot az azt kitöltõ személy aláírásával, nevé-
nek nyomtatott betûvel történõ feltüntetésével;

d) az aláírási dokumentumot;
e) a közbeszerzési, illetve szabadkézi eljárás bírálati

jegyzõkönyve (az ajánlatokról készült írásbeli összegzés).
(3) A PO a szerzõdés-nyilvántartó adatlap nyilvántartási

számmal történõ ellátása, a nyilvántartásba vétel dátumá-
nak feltüntetése és a (2) bekezdésben felsorolt, nyilvántar-
tásba vett iratok átvételét is tanúsító aláírása után az adat-
lap másolatának az elõkészítõ szervezeti egység részére
történõ átadásával igazolja, hogy a szerzõdés kötelezett-
ségként a Minisztérium pénzügyi nyilvántartásába beke-
rült.

(4) A PO által kiadott szerzõdés-nyilvántartó adatlap,
valamint a belsõ jogérvényességet igazoló aláírásokat tar-
talmazó dokumentum másolatát, a szerzõdés egy példá-
nyát (a szerzõdés szövegében hivatkozott melléklet/ek/et)
az elõkészítõ szervezeti egységek kötelesek megõrizni.

(5) Az elõadói ívben kell elhelyezni – a végleges nyil-
vántartásba vételhez szükséges okiratokon kívül – a szer-
zõdéskötés kezdeményezésével, az esetlegesen jogsza-
bályban elõírt elõzetes eljárással, pályáztatással kapcsola-
tos, valamint a szerzõdéssel összefüggésben keletkezett
bármely egyéb iratot, nyilatkozatokat, levelezéseket és a
szerzõdés egy eredeti példányát azzal, hogy az elõadói
íven irattározás elõtt fel kell tüntetni a szerzõdés pénzügyi
nyilvántartási számát.

(5) A Minisztérium pénzügyi szerzõdés nyilvántartó
rendszerét a PO kezeli, egyrészt a szerzõdés-nyilvántartó
adatlapon szereplõ adatok számítógépes nyilvántartó
programban történõ rögzítésével, másrészt a szerzõdés
nyilvántartásba vételéhez szükséges – a (2) bekezdésben
felsorolt – iratok õrzésével.

(6) A nyilvántartásba vett szerzõdésekrõl, az azokban
szereplõ adatokról információt, másolatot, kimutatást a PO
és az érintett kötelezettségvállalók csak a környezetgazda-
sági szakállamtitkár – a hozzá benyújtott írásbeli kérelem
alapján megadott – engedélye birtokában adhat ki.

(7) A (6) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a
jogszabályokban, belsõ szabályzatban, illetve utasításban
ellenõrzésre feljogosított szervek, valamint ezek képvise-
letében eljáró személyek részére adott bármely tartalmú
felvilágosítás esetén.

(8) Amennyiben a szerzõdés módosítása a szerzõdés tel-
jesítési határidejének módosításán kívül a szerzõdés egyéb
feltételeinek változatlanul hagyásával történik, a belsõ
jogérvényességi folyamatot megismételni nem kell. Ez
esetben a módosító szerzõdést 4 példányban és a szerzõ-

dés-nyilvántartó adatlapot 1 példányban kell benyújtani a
PO-hoz. A benyújtott iratok alapján a PO a szerzõdés ha-
táridejének módosítását a kötelezettségvállalás- és a szer-
zõdésállomány nyilvántartásban átvezeti.

Pénzeszköz átadással kapcsolatos megállapodások

27. §

(1) Államháztartáson kívüli szervezet részére pénzesz-
köz átadásra csak rendkívüli esetben, elszámolási kötele-
zettség elõírásával kerülhet sor. Az elszámolási kötelezett-
ség – az átadott pénzeszköznek a megállapodásban rögzí-
tett cél megvalósítása érdekében – a pénzeszközt átvevõ
nevére kiállított hitelesített számlamásolatok, valamint a
számla kiegyenlítését igazoló hitelesített okmánymásola-
tok benyújtásával történik meg. Az el nem számolt, átadott
pénzeszközt a megállapodásban rögzített módon vissza
kell utalni a Minisztérium részére.

(2) A pénzeszközátadásokat rögzítõ megállapodások is
a szerzõdés nyilvántartás részét képezik. Erre tekintettel a
belsõ jogérvényességet igazoló eljárás lefolytatása a pénz-
eszközátadásra vonatkozóan készült megállapodások ese-
tében is szükséges, a szerzõdéskötések rendjét szabályozó
rendelkezések értelemszerû alkalmazásával.

(3) A pénzeszközátadásokat rögzítõ megállapodások-
ban a feladatokat részletesen – a megállapodásban foglal-
tak megvalósulásának folyamatos ellenõrzését is biztosító
módon – kell meghatározni még abban az esetben is, ha a
megállapodás megkötése a Szabályzat 3. számú függeléke
szerinti megállapodásminta alkalmazásával történik.

(4) Azon pénzeszközátadásoknál, ahol a teljesítés ké-
sõbbi, mint a pénzeszköz átutalása, teljesítésigazolás he-
lyett az átutalásra vonatkozó rendelkezõ levél és a Sza-
bályzat 18. számú függeléke szerinti utalásfelkérõ levél ki-
töltése szükséges kötelezettségvállaló részérõl. A kötele-
zettségvállalónak biztosítania kell a megállapodásban a
pénzeszközök utólagos elszámoltatásának lehetõségét, a
feladat teljesítését követõen.

(5) A megállapodásban szereplõ feladatra vonatkozó
be- és elszámolási kötelezettség a kötelezettségvállalást
kezdeményezõ joga és kötelessége.

(6) A teljesítésigazolást – a szakmai, pénzügyi elszámo-
lást követõen – utólag be kell nyújtani a PO-hoz.

Feladatátadásról szóló megállapodás

FEJEZETEK KÖZÖTTI FELADATÁTADÁS

28. §

(1) A fejezetek közötti feladatátadásokat rögzítõ megál-
lapodások is a szerzõdés-nyilvántartás részét képezik,
ezért a belsõ jogérvényességet igazoló eljárás lefolytatásá-
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ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket e meg ál la po dá sok meg kö té -
se során is alkalmazni kell az alábbi eltérésekkel: 

a) nem kell a PO elõ ze tes szig ná lá sa;
b) a meg ál la po dást min den eset ben a kör nye zet gaz da sá -

gi szak ál lam tit kár írja alá.
(2) A fe je ze tek kö zöt ti fel adatát adá so kat rög zí tõ  meg -

állapodásmintát a Sza bály zat 4. szá mú füg ge lé ke tar tal -
maz za. A meg ál la po dásmin ta al kal ma zá sa ese tén mel lék -
let ben rész le te sen rög zí te ni kell a fe je ze tek in téz mé nyei
kö zöt ti át adan dó fel adat rész le tes meg ha tá ro zá sát, el vég -
zé sé re vo nat ko zó an meg ha tá ro zott fel té te le ket. A mel lék -
le tet a KvVM Igaz ga tás részérõl a szak mai kö te le zett ség -
vál la ló és a pénzügyi ellenjegyzõ írja alá.

(3) A meg ál la po dás alá írá sát kö ve tõ en a KBTF a Fe je -
ze ti költ ség ve té si osz tály (a to váb bi ak ban: FKO) út ján in -
téz ke dik az elõ irány zat-át adás végrehajtásáról.

KvVM FE JE ZET IN TÉZ MÉ NYEI KÖ ZÖT TI
FEL ADAT ÁT ADÁS

29. §

(1) A KvVM fe je ze té hez tar to zó in téz mény nek kö zöt ti
fel adat át adás ese tén a fel adatát adás sal össze füg gõ elõ -
irány zat-át cso por to sí tást a kör nye zet gaz da sá gi szak ál lam -
tit kár nak cím zett le vél ben kell kér ni, amely nek a kö vet ke -
zõ ket kell tartalmaznia:

a) a pénz ügyi for rást és a ki emelt elõ irány zat  megjelö -
lését;

b) a fel adat meg ha tá ro zá sát;
c) a fel ada tot át ve võ in téz mény meg ne ve zé sét.
(2) Az (1) be kez dés sze rin ti le vél hez csa tol ni kell a fel -

adat ter vet, mely nek tar tal maz nia kell: 
a) rész le te sen az át adott fel ada tot;
b) a fel adat tel je sí té sé nek ha tár ide jét;
c) a tel je sí tés el szá mo lá sá nak mód ját;
d) a té ma fe le lõ sö ket;
e) a fel hasz nál ha tó ki emelt elõ irány zat meg je lö lé sét.
(3) A fel adat át adás ról a kez de mé nye zõ, az elõ irány zat-

 át adás ról az FKO in téz ke dik.

Meg bí zá si szer zõ dés (mun ka vég zés re irá nyu ló
egyéb jog vi szony)

30. §

(1) Mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony lé te sí té -
sé re vo nat ko zó meg bí zá si szer zõ dés (Sza bály zat 7. szá mú
füg ge lék) meg kö té sét a HI ÜF-nál kell kezdeményezni. 

(2) A mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony lé te sí -
té sét – a kör nye zet gaz da sá gi szak ál lam tit kár elõ ze tes
egyet ér té sé vel – a miniszter engedélyezi.

Kon fe ren ci án, to vább kép zé sen va ló rész vé tel
en ge dé lyez te té se

31. §

(1) Kon fe ren ci án, to vább kép zé sen va ló rész vé telt a
 HIÜF-nál kell kez de mé nyez ni, a Sza bály zat 8. szá mú füg -
ge lé ke sze rin ti nyomtatványon.

(2) Amennyi ben a rész vé te li dí jat elõ re kell utal ni, a
Sza bály zat 19. szá mú füg ge lé ke sze rin ti uta lás fel ké rõ le -
ve let is ki kell tölteni. 

Hi va ta los kül föl di ki kül de té sek költ ség té rí té sé nek és
el szá mo lá sá nak rend je

A KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEI

32. §

(1) A Sza bály zat ren del ke zé se it kell al kal maz ni min den
ki kül de tés re, amely nek ter ve zett idõ tar ta ma nem ha lad ja
meg a 3 hónapot.

(2) A ki kül döt tet a kül föl di tar tóz ko dás so rán fel me rü lõ
in do kolt mér té kû költ sé ge i nek fe de zé sé re költ ség té rí tés
illeti meg.

(3) Az ösz tön díj ban ré sze sü lõk ese té ben a Sza bály zat
csak az ösz tön dí jat fel aján ló ál tal nem fe de zett költ sé gek
meg té rí té sé re, il let ve ki egé szí té sé re alkalmazható.

(4) A ki kül döt tet meg fe le lõ össze gû, a kül ügy mi nisz ter
ál tal jog sza bály ban  meg ha tá ro zott va lu ta nem ben ki fi ze -
tett úti elõ leg gel, il le tõ leg gya ko ri kül föl di ki kül de té sek
ese tén ma gyar ál lam kincs tá ri VIP kár tyá val kell el lát ni.
Amennyi ben a ki kül dött még nem ren del ke zik VIP kár tyá -
val a KNF uta zás elõtt leg alább 10 nap pal a PO-ra kár tya -
igény lést ad le.

(5) A VIP kár tyák ke ze lé sé nek és hasz ná la tá nak rend jét
a kincs tá ri kár tyák ke ze lé sé rõl és hasz ná la tá ról szó ló sza -
bály zat tar tal maz za.

A KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK MÉRTÉKE

ÉS ELSZÁMOLHATÓ DOLOGI KÖLTSÉGEK

33. §

(1) A ki kül dött ré szé re – utó la gos el szá mo lás ra – na pi -
dí jat kell meg ál la pí ta ni az aláb bi ak sze rint:

a) amennyi ben an nak fo lyó sí tá sá ra, vagy elõ le ge zé sé re
a Mi nisz té ri um tól ke rül sor, a ki fi ze ten dõ na pi díj adó zá sá -
ra és el szá mo lá sá ra vo nat ko zó an a sze mé lyi jö ve de lem -
adó ról szó ló tör vény4 ren del ke zé sei sze rint kell el jár ni,

4 1995. évi CXVII. tör vény a sze mé lyi jö ve de lem adó ról.
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b) amennyiben a Minisztérium a kiküldetés költségeit
– részben vagy egészben – megelõlegezi, a külföldi fél té-
rítését a Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01468216-00000000 számú számlájára kell
utaltatni. A valutában térített költségeket a Minisztérium
valutapénztárába valutában kell elszámoláskor befizetni,
amelyet a külföldön kapott bizonylattal igazolni kell.

c) amennyiben annak folyósítására a Minisztériumtól
függetlenül – a meghívó nemzetközi szervezet, ország ré-
szérõl – kerül sor, a személyi jövedelemadóról szóló tör-
vény rendelkezései szerint kell eljárni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, Magyarországon adózó jö-
vedelmek esetében a személyi jövedelem adóelõlegének,
valamint a nyugdíj-, illetve egészségbiztosítási járulék levo-
nása és befizetése a PO feladata. A kiküldött a PO-al közli a
levonáshoz és befizetéshez szükséges személyes adatait.

(3) A PO, valamint a KNF jogosult – a külön jogszabá-
lyok 5 adatvédelmi rendelkezéseinek betartásával – a birto-
kába került személyes adatokat a kiküldetés, valamint a le-
vonási és befizetési kötelezettségek teljesítéséhez szüksé-
ges mértékig kezelni.

(4) A kiküldött beosztásától és munkakörétõl függõen a
következõ napidíj-kategóriák szerinti napidíjra jogosult:

a) I. osztályú napidíj-kategória mértéke az állami veze-
tõk külföldi napidíjáról szóló külön jogszabályban megál-
lapított napidíj. E kategóriába tartoznak az állami vezetõk.

b) II. osztályú napidíj-kategória mértéke a mindenkori I.
osztályú napidíj 70%-a. E kategóriába tartoznak az I. osz-
tályú kategóriába nem sorolt kiküldöttek.

(5) A kiküldetés tényleges idõtartama az indulás és az
érkezés tényleges idõpontja között eltelt idõ. A tényleges
idõpont megállapításakor az országhatár átlépését kell fi-
gyelembe venni, kivéve légi és vízi út esetén, melyeknél az
indulás szerinti idõpontot egy órával megelõzõen, az érke-
zést egy órával követõen kell figyelembe venni. A kikül-
döttet arra a naptári napra, amelyen a külföldi tartózkodá-
sának idõtartama eléri a nyolc órát a teljes napidíj, arra a
napra, amelyen a külföldi tartózkodásának idõtartama eléri
a négy órát, de kevesebb, mint nyolc óra a napidíj 50%-a
illeti meg. Ha a külföldi tartózkodás négy óránál rövidebb,
a kiküldöttnek napidíj nem jár.

(6) Amennyiben a hivatalos menetrendtõl való eltérés
indokolja a tervezett kiküldetési költségtérítés (napidíj)
változtatását, úgy ehhez a közlekedési társaság igazolása
szükséges.

(7) Ha a kiküldött ugyanazon a napon több országban
járt, részére azon országra megállapított napidíjat kell kifi-
zetni, amelyben leghosszabb ideig tartózkodott.

(8) Az esedékes napidíjat – a kiküldött által kapott ellá-
tás függvényében – az alábbiak szerint kell csökkenteni:

a) állami vezetõk esetében6

aa) ebéd – a napidíj 40%-ával,
ab) vacsora – a napidíj 35%-ával.

5 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû
adatok nyilvánosságáról.

6 Lásd: 174/2006. (VIII. 11.) Korm. rendelettel módosított 136/2006.
(VI. 26.) Korm. rendelet.

b) a többi kiküldött esetében
ba) ebéd – a napidíj 30%-ával,
bb) vacsora – a napidíj 30%-ával.

Amennyiben a kiküldött kiküldetése során teljes körû
ellátást nyújtó kórházi kezelésre szorul, a kórházban töltött
napokon a kiküldöttet a napidíj 40%-a illeti meg.

34. §

(1) A szállások kategóriáinak meghatározása – az egyes
országok, földrészek szálloda kategóriáiban tapasztalható
különbségek figyelembe vételével – az alábbi szempontok
szerint történik:

a) az I. napidíj kategóriába tartozók I. osztályú, illetve
három-, négy-, indokolt esetben, ötcsillagos szállodát
vehetnek igénybe;

b) a II. napidíj kategóriába tartozók II. osztályú, illetve
általában háromcsillagos szállodát vehetnek igénybe. In-
dokolt esetben magasabb kategóriájú szálloda igénybevé-
telét a KNF vezetõje elõzetesen engedélyezi;

c) a delegáció tagjai a delegáció vezetõjét megilletõ
szállodában történõ elhelyezésre jogosultak.

(2) A napi szállásköltség felsõ határát a kiküldetés enge-
délyezésére készített elõterjesztésben kell meghatározni.
Az elõre meghatározott költségnél magasabb összeg elszá-
molása csak elõre nem látható körülmények bekövetkezé-
se esetén a KNF vezetõjének engedélyével lehetséges.

(3) A szállásköltség elszámolásának alapja a szállodai
számla. A szállodai számlán külön tételként megjelenõ
minden étkezés – a reggelit kivéve –, egyéb fogyasztás és
szolgáltatás költsége – az egyéb, bizonylat alapján elszá-
molható költségek kivételével – teljes egészében a kikül-
döttet terheli.

(4) Az I. kategóriába tartozó kiküldöttek közül a minisz-
ter elsõ osztályú („F”), vagy komfort (Business „C”) osztá-
lyú, egyéb állami vezetõ, vagy a II. kategóriába sorolt ki-
küldött pedig alapvetõen turista (kivételes, sürgõs külföldi
kiküldetéseknél komfort) („Y”) osztályú repülõjegy
igénybevételére jogosult.

(5) Vonattal történõ utazás esetén az I. kategóriába tar-
tozó kiküldött I. osztályú, a II. kategóriába tartozó pedig II.
osztályú vasúti jegy igénybevételére jogosult, IC, EC pót-
jegy mindkét esetben elszámolható. Szükség esetén háló-
kocsi használatára minden kiküldött jogosult.

(6) Delegáció utazása esetén, ha a delegációvezetõ
egyedül jogosult „F”, illetve „C” osztályú jegyre, akkor a
delegáció további egy tagja részére biztosítható „F” illetve
„C” osztályú jegy.

(7) Hivatali gépkocsi külföldön felmerülõ indokolt költ-
ségei bizonylattal számolhatók el.

(8) Saját gépkocsi használatát az Utasítás 4. számú mel-
léklete (Gépjármû Üzemeltetési Szabályzat) alapján kell
engedélyeztetni. Saját gépkocsival történõ utazás esetén a
célállomásig és vissza a II. osztályú vasúti menetjegy árá-
nak 80%-a fizethetõ ki forintban. Több utas esetén a gép-
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kocsi tulajdonosát utasonként a fenti összeg 20–20%-a is
megilleti.

(9) A kiküldöttet az indulásnál és az érkezésnél megille-
ti a tartózkodási helytõl a repülõtérig (pályaudvarig) vala-
mint a repülõtértõl (pályaudvartól) a tartózkodási helyig
megtett út számlával igazolt költsége (minibusz). Taxi
olyan esetekben vehetõ igénybe, amikor annak költsége a
minibusz költsége alatt marad, illetve a minibusz igénybe-
vételét valamilyen alapos indok kizárja.

(10) Amennyiben a fogadó fél a helyi közlekedéshez
nem tud segítséget nyújtani, akkor induláskor, érkezéskor
és átköltözéskor a külföldi célállomás, repülõtér és a szál-
loda közötti utazáshoz igénybevett taxi költsége – az e
célra biztosított ellátmány terhére – számlával elszámol-
ható.

(11) Egyéb bizonylat alapján elszámolható költségek:
a) vízum díja;
b) csekk beváltási, illetve valuta átváltási illeték;
c) hivatalos távirat, telefon, telefax, e-mail és internet

használat díja (a hívott fél megjelölésével), hivatalos cso-
magok szállítása a KNF vezetõjének engedélyével;

d) a KNF vezetõje által engedélyezett helyközi közleke-
désre használt bérlet vagy napijegy;

e) egyéb, a kiküldetéshez kapcsolódó elõre nem terve-
zett költségek, a KNF vezetõje általi utólagos engedélye-
zés esetén.

A KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI
ELSZÁMOLÁSÁNAK RENDJE

35. §

(1) A kiküldöttnek – a hazaérkezését követõ 8 munka-
napon belül – a felvett útielõleggel – a Szabályzat 9. számú
függeléke szerinti formanyomtatványon (a továbbiakban:
elszámolási nyomtatvány) – el kell számolnia, és le kell
adnia a keletkezett számlákat, beleértve a menetjegyek
törzsszelvényeit, is a KNF-n.

(2) Az utazónak az elszámolási nyomtatványon a kül-
földön felmerült költségeket abban a pénznemben kell fel-
tüntetni, amelyben az elõleg kiadásra került.

(3) A KNF által láttamozott, és a PO által érvényesített
elszámolási nyomtatvány alapján a PO írásos értesítést
küld a kiküldöttnek. A kiküldött a kiértesítés keltétõl szá-
mított 5 munkanapon belül köteles a Minisztérium pénztá-
rában a pénzügyi elszámolásból adódó követelést vagy
tartozást rendezni.

(4) Az elõlegelszámolás során keletkezett követelés
vagy tartozás rendezése történhet az elõlegként felvett va-
lutanemben, illetve forintban.

(5) Amennyiben a pénztárba történõ befizetés maradék-
talanul és határidõre nem történik meg, a PO a KNF-nek
jelentést készít. A jelentés alapján a KNF vezetõje kezde-
ményezi a kiküldött munkáltatói jogkört gyakorlójánál

munkáltatói intézkedés megtételét, újabb kiküldésbõl tör-
ténõ kizárását.

(6) A kiküldött az általa elkészített elszámolásban fog-
laltakért felelõs.

(5) Az elszámolás elõirányzat szerinti ellenõrzését és az
eltérések engedélyezését a KNF, pénzügyi érvényesítését
és ellenõrzését a PO végzi.

KÜLFÖLDIEK RÉSZVÉTELÉVEL SZERVEZETT
HAZAI RENDEZVÉNYEK SZABÁLYAI

36. §

(1) A hazai nemzetközi rendezvényekkel járó szolgálta-
tások igénybevételekor a Reprezentációs Szabályzatban
foglaltak szerint kell eljárni.

(2) A Minisztérium külföldiek részvételével szervezett
rendezvényeirõl a rendezõ szervezeti egység, illetve a
KNF a külföldi vendégek számának és tartózkodási idejé-
nek feltüntetésével részletes költségtervezetet készít, amit
a környezetgazdasági szakállamtitkár ellenjegyzése után a
KNF vezetõje hagy jóvá.

(3) A rendezvények külföldi résztvevõinek ajándékozá-
sára csak olyan esetekben és körben kerülhet sor, amikor
azt a tárgyalás és a kapcsolat jelentõsége megkívánja. Az
ajándéktárgyak beszerzésére és felhasználására a proto-
koll célú ajándéktárgyak beszerzésének és kezelésének
rendjérõl szóló szabályzatban foglaltak az irányadók.

Megrendelések

37. §

(1) A megrendelés aláírása – mint eszközök beszerzésé-
re és egyszeri szolgáltatások igénybevételére vonatkozó
írásban rögzített igény – a kötelezettségvállalásra és ellen-
jegyzésre vonatkozó elõírások szerint történik.

(2) A megrendelés nem tartozik a szerzõdések nyilván-
tartási rendjét szabályozó elõírások hatálya alá.

(3) A kötelezettség-nyilvántartás hatálya alá tartozó
(szállító által írásban visszaigazolt) megrendelések rögzí-
tésére a Szabályzat 5. számú függeléke szolgál, a közbe-
szerzési értékhatárok figyelembe vételével.

(4) A megrendelõ ügyintézõjének a Szabályzat 5. számú
függelékében foglaltakat teljes körûen kell kitöltenie.

(5) A megrendelést 2 példányban kell elkészíteni, meg-
jelölve a közbeszerzési eljárás típusát, csatolva a közbe-
szerzési, illetve szabadkézi eljárás bírálati jegyzõkönyvét.

(6) A megrendelés visszaigazolását a megrendelést kez-
deményezõ szervezeti egység tárolja.

(7) Nem szükséges elõzetes, írásbeli megrendelés – ki-
véve a 41. §-ban leírt immateriális javak, tárgyi eszközök
beszerzését – az 50 000 Ft-ot el nem érõ beszerzések, szol-
gáltatások esetén. Ezen megrendelõket utólag, a számlával
együtt kell megküldeni a PO-nak.
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VI. fejezet

A gazdasági társaságok tõkejuttatásaival,
tõkeemeléseivel kapcsolatos eljárási rend

38. §

(1) A gazdasági társaságok részére meghatározott célú
pénzeszközök átadásával, tõkejuttatásaival, tõkeemelései-
vel kapcsolatos döntések elõkészítéséért a KBTF Tulajdo-
nosi osztálya (a továbbiakban: TO) a felelõs.

(2) A tõkejuttatással, tõkeemeléssel kapcsolatban köte-
lezettségvállaló csak a miniszter lehet.

(3) A tõkejuttatásokról, tõkeemelésekrõl szóló minisz-
teri döntés egy példányát az alapítói okirattal, valamint en-
nek a tõkeemelésre vonatkozó módosításával, a támogatá-
si megállapodással, az egyéb miniszteri döntéssel együtt a
KBTF irattározza.

(4) Ugyancsak a TO feladata kezdeményezni a PO-nál a
tõkejuttatások, tõkeemelések, meghatározott célú pénz-
eszköz átutalását, s gondoskodnia kell a külsõ forrás
KvVM Igazgatás számlájára való kerülésérõl.

(5) A KBTF a (4) bekezdés szerinti dokumentumok bir-
tokában teljesítheti a kifizetéseket, amelyek alapját képe-
zik a Minisztérium mérlegében való szerepeltetésnek.

(6) A számvitelrõl szóló 2000. évi C tv. által elõírt ré-
szesedések nyilvántartásához a társaságoktól a mérlegek,
beszámolók bekérése, továbbá a KBTF Számviteli osztá-
lyára (a továbbiakban: SZO) történõ eljuttatása a TO
feladata.

VII. fejezet

Munkaerõ- és bérgazdálkodás

Jog- és hatáskör

39. §

(1) A tartósan üres álláshellyel megtakarított személyi
juttatás nyilvántartása a HIÜF feladata.

(2) Ha a tényleges létszám az engedélyezett létszámnál
kevesebb, a személyi juttatás megtakarított része minisz-
teri engedéllyel – az Ámr.-nek megfelelõen – felhasznál-
ható.

Létszámjelentés, az illetmény számfejtése
és kifizetése

40. §

(1) A minisztérium fõosztályai havonta kötelesek a PO
számára létszámjelentést küldeni legkésõbb a tárgyhó
21-én. A létszámjelentés az elõzõ hó 21-tõl a tárgyhó 20-ig

történõ idõszakra vonatkozik. A tárgyhó 23-ig megküldött
keresõképtelenséggel kapcsolatos igazolások kerülnek
számfejtésre. Az ezt követõen megküldött igazolások a kö-
vetkezõ idõszaknál kerülnek elszámolásra.

(2) Az illetménnyel egy idõben kerül elszámolásra az
adótörvény szerinti egyéb adóköteles bevétel (pl.: külföldi
napidíj adóköteles része) személyi jövedelemadója.

(3) A havi illetmény, az elõrehozott havi illetmény, az
egyéb juttatások, a jutalom kifizetése a köztisztviselõk ál-
tal pénzintézetnél megnyitott folyószámlára átutalással
történik (a kifizetés napján való elérhetõséggel).

(4) Az egyéni bérszámfejtõ lapot a PO az illetmény kifi-
zetés napján továbbítja a köztisztviselõk részére.

(5) A köztisztviselõ kinevezésére a központi államigaz-
gatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az állam-
titkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény, a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló – többször módosított –
1992. évi XXIII. törvény és a külön jogszabályok rendel-
kezései az irányadók. A kinevezéshez, azt megelõzõen, a
környezetgazdasági szakállamtitkár vagy az általa írásban
ellenjegyzési jogkörrel felruházott személy ellenjegyzése
is szükséges.

(6) Az egyéb juttatások mértékének jóváhagyása a mi-
niszter hatáskörébe tartozik.

VIII. fejezet

Eszközgazdálkodás

41. §

(1) Az eszközgazdálkodás a Minisztérium rendeltetés-
szerû mûködéséhez szükséges immateriális javak, ingatla-
nok és tárgyi eszközök igényfelmérésére, beruházásának
tervezésére, beszerzésére és üzembe helyezésére, a már
meglévõ immateriális javak, ingatlanok és tárgyi eszközök
használatára, fenntartására (karbantartására, javítására) és
felújítására terjed ki.

(2) A Minisztérium a 100 000 forint egyedi beszerzési
érték alatti úgynevezett kis értékû tárgyi eszközök és szel-
lemi termékek beszerzési költségét folyó kiadásként egy
összegben nem minden esetben számolja el. (A 100 000
forintos értékhatárba a bekerülési értékbe beszámítandó
áfát is figyelembe kell venni.)

(3) Az azonos típusú eszközöket egy helyen kell nyil-
vántartani. Így a

a) a tartósan használatos mûszaki cikkek,
aa) számítás- és ügyviteltechnikai eszközök közé so-

rolt eszközök: számítógépek, nyomtatók, moni-
torok, szkennerek, szünetmentes tápegységek,
számítástechnikai mérõmûszerek, szerverek,
notebookok, projektorok, írógépek stb.;
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ab) egyéb gépek, berendezések és felszerelések közé
sorolt eszközök: TV készülékek, HIFI berende-
zések, rádiók, VIDEO-kamerák, fényképezõgé-
pek, VIDEO-lejátszók, DVD-lejátszók, fény-
másoló gépek, iratmegsemmisítõ gépek, mikro-
hullámú sütõk, hûtõszekrények, mosogatógé-
pek, diktafonok, írásvetítõk, faxok, telefon al-
központok, vezetékes- és mobil telefonkészülé-
kek, irodatechnikai gépek (pl.: kötõ, fûzõ, spi-
rál) stb,

b) az immaterális javak (szellemi termékek és vagyoni
értékû jogok),

c) a bútorok (egyéb gépek, berendezések és felszerelé-
sek közé sorolva),

d) a jármûvek (a jármûvek esetében az eredeti bekerülé-
si értékben szereplõ és késõbbi idõpontban beszerzésre ke-
rülõ rádiók, cd-lejátszók, magnók és mobiltelefonokhoz
kapcsolódó beépített berendezések a használatbavétel idõ-
pontjában aktiválásra kerülnek az adott jármûre),

e) a központi beruházási forrásból beszerzett eszközök

100 000 Ft egyedi beszerzési érték alatt is tárgyi eszköz-
nek minõsülnek.

(4) A (3) bekezdésben felsoroltakon túl minden eszköz-
féleségnél figyelembe kell venni az 100 000 forintos érték-
határt, mérlegelve, hogy 100 000 Ft értékhatárt el nem érõ
eszközök tartósan szolgálják-e a Minisztérium tevékeny-
ségét.

(5) Az immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése
beruházásnak, felhalmozásnak minõsül. A beruházás for-
rását (intézményi, központi) a kötelezettségvállaláskor
minden esetben meg kell határozni.

(6) Az immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése
kizárólag elõzetes kötelezettségvállalás alapján lehetsé-
ges.

(7) A beruházások igényfelmérését, tervezését, a már
meglévõ immateriális javak, ingatlanok és tárgyi eszközök
fenntartási és felújítási elõirányzatának tervezését a belsõ
költségvetésben meghatározott kötelezettségvállaló szer-
vezeti egységek vezetõjének javaslata alapján – miniszté-
riumi szinten – a KBTF összesíti, majd jóváhagyásra elõ-
terjeszti. Az éves intézményi beruházási és felújítási ter-
vet, keretet – a sorrendiséget is figyelembe véve – a mi-
niszter hagyja jóvá legkésõbb a tárgyév március 31-ig.

(8) A kötelezettségvállaló szervezeti egységek a belsõ
költségvetésben meghatározott keretek felett önállóan
gazdálkodnak és végzik a beszerzések lebonyolítását.

(9) Eszközök igénylése a Szabályzat 20-21. számú füg-
gelékeiben leírtak alapján történik.

(10) A beszerzést lebonyolító kötelezettségvállaló fele-
lõs szervezet a beszerzést követõen a pénzügyi teljesítés
elõtt kiállítja a Szabályzat 14. számú függeléke szerinti
– „Teljesítés igazolás beszerzésrõl” címû – bizonylatot.

(11) A beszerzett eszköz csak a (10) bekezdésben fog-
laltak teljesítését követõen adható ki a felhasználó szerve-
zeti egység részére az átvételt igazoló aláírásával egy idõ-
ben. Az aláírt bizonylatot a kötelezettségvállaló felelõs
szervezet a SZO számára köteles azonnal megküldeni.

(12) A bérbe adott, és a térítésmentesen átvett eszközök-
nél is a (10)–(11) bekezdés szerinti eljárás követendõ.
A bérbe adott eszközök esetében, az átadásról bizonylatot
kell készíteni, melyet a SZO számára meg kell küldeni.

(13) A „Teljesítés igazolás beszerzésrõl” (Szabályzat
14. számú függelék) címû bizonylatnak tartalmaznia kell a
vásárolt eszköz értékét, gyártási, leltári számát és a tárolási
helyet (szobaszám, vagy személy feltüntetéssel). Ameny-
nyiben a vásárolt eszköz használatbavétele megtörtént, azt
üzembe helyezett eszközként az üzembe helyezés idõpont-
jával megjelölve kell a teljesítésigazoláson feltüntetni.
A használatba nem vett vásárolt eszközt, mint befejezetlen
beruházást kell szerepeltetni. Ez esetben az eszköz haszná-
latbavételének idõpontjáról feljegyzés formájában kell a
SZO-t értesíteni.

(14) A finanszírozás lebonyolítása a PO, az analitikus
nyilvántartásba vétel (állományba vételi bizonylat kiállí-
tása) a SZO feladata.

(15) A tárgyi eszközök rendeltetésszerû és hatékony
használatáért és meglétéért az üzemeltetõ (használó) szer-
vezeti egység/személy anyagilag is felelõs.

(16) A tárgyi eszközök szobák és személyek közötti,
illetve a raktárhoz történõ mozgatása csak a HIÜF Üze-
meltetési osztályának elõzetes értesítésével lehetséges.

IX. fejezet

Készletgazdálkodás

42. §

(1) A készletgazdálkodás a minisztérium rendeltetés-
szerû mûködéséhez szükséges mindazon munkatárgyak
(irodaszerek, szakmai és fenntartási anyagok, alkatrészek,
szerszámok, mûszerek, kis értékû tárgyi eszközök, proto-
koll ajándékok) igényfelmérésére, a felhasználás elemzé-
sére, szükségletének tervezésére, beszerzésére (beszerzé-
sének ütemezésére) és felhasználására terjed ki, amelyek
egyedi beszerzési (áfával növelt) értéke a 100 000 Ft-ot
nem éri el, illetve speciális természetvédelmi szerszámok
értékhatártól függetlenül készletnek minõsülnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tárgyak beszerzéskor ki-
adásként az 5-ös számlaosztályban kerülnek elszámolásra,
az analitikus nyilvántartás mellett. Mérlegben csak a rak-
tári új készletek és kis értékû tárgyi eszközök szerepelnek.

(3) A kötelezettségvállaló szervezeti egység vezetõje a
jóváhagyott belsõ költségvetés alapján gazdálkodik.
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(4) A készlet beszerzését követõen a kötelezettségvál-
laló szervezeti egység a Szabályzat 14. számú függelék
szerinti – „Teljesítés igazolás beszerzésrõl” címû – bi-
zonylatot állítja ki, melynek tartalmaznia kell azonnali fel-
használás esetén az átvevõ aláírását. Amennyiben a kész-
letbeszerzés raktárra történik, a teljesítésigazoláshoz a be-
vételezési bizonylatot is mellékelni kell.

(5) A szervezeti egységek önállóan beszerzést nem esz-
közölhetnek. Készletigénylés a Szabályzat 20–21. számú
függelékeiben leírtak alapján történik.

(6) A készletek raktározását, elszámolását minisztériu-
mi szinten a kötelezettségvállaló szervezeti egység végzi.
A beszerzett készletet a raktár bevételezni köteles.

(7) A jóváhagyott vételezési igények folyamatos kielé-
gítésérõl, annak bizonylatolásáról a SZO, a számlák pénz-
ügyi rendezésérõl (finanszírozásáról) – a jóváhagyott terv
alapján – a PO gondoskodik.

X. fejezet

Egyéb rendelkezések

43. §

(1) A kötelezettségvállalók körében bekövetkezett sze-
mélyi változást a HIÜF – új program, feladat, valamint új
speciális elõirányzat esetén a kötelezettségvállaló – köte-
les a PO számára azonnal információt szolgáltatni.

(2) A Minisztérium költségvetési gazdálkodásáról, an-
nak idõarányos teljesítésérõl a PO – KBTF vezetõje útján
– meghatározott idõszakonként (negyedévenként) beszá-
mol a miniszternek az elemi költségvetés elõirányzat és a
költségvetés alakulásának megküldésével. Ezen túlme-
nõen a miniszter egyéb adatszolgáltatási kötelezettséget is
elrendelhet.
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1. számú függelék
a Gazdálkodási Szabályzathoz

A MEGRENDELÕ azonosító adatai: A VÁLLALKOZÓ azonosító adatai:
Szerzõdés iktatási száma: ………………………………… Szerzõdés iktatási száma: ……………………………

Szakterület nyilvántartási
száma: …………………………………

Adószáma:
…………………………

PO nyilvántartási száma: PO………………………………… Vállalkozói ig. száma:
(egyéni vállalkozónál) …………………………

Pénzügyi ütemezés: SKO 0…………………………………
Pénzintézet megnevezése:

…………………………
Pénzügyi forrása: ………………………………… Számla száma:

…………………………
Pénzintézet megnevezése: Magyar Államkincstár…………………………………

Cégjegyzékszám:
(nyilvántartásba vételi szám) …………………………

Számla száma: 10032000-01468216-00000000………………………………… …………………………

Vállalkozási szerzõdésminta

amely létrejött egyrészrõl a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (1011 Budapest, Fõ u. 44–50., levélcíme:
1394 Budapest, Pf: 351., telefon: …….…, fax: …….…) .…………………..…………………………………......

szervezeti egysége, mint Megrendelõ,
másrészrõl ………………………………..……………………………………………………… (név, teljes cégnév)

………………………………………………………………………………………………………… (lakcím, székhely)
……………………………………………………………………………………… (képviselõ neve, telefon/faxszáma)
mint Vállalkozó között, a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

1. A szerzõdés tárgya:
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
(A Vállalkozó által elvégzendõ tevékenység / a munkával elérendõ eredmény pontos meghatározása)
A szerzõdés tárgyának részletes leírását, a feladat, tevékenység tematikus meghatározását, az idõbeni ütemezést, rész-

teljesítéssel összefüggõ rendelkezést, a teljesítés folyamatos ellenõrzésének módját, valamint az egyéb, a teljesítéssel
összefüggõ fontos adatok, elõírások meghatározását a jelen szerzõdés elválaszthatatlan részét képezõ és a szerzõdõ felek
által aláírt 1. számú melléklete tartalmazza.



2. A szerzõdéskötést megelõzõ eljárás:

– központosított közbeszerzési eljárás alapján
– közbeszerzési eljárás közösségi é.h. elérése esetén
– közbeszerzési eljárás nemzeti é.h. elérése esetén
– Egyszerû közbeszerzési eljárás
– 8 000 000 Ft (nettó ) alatti beszerzés
– mentes a Kbt. ………………….§-a alapján
(A megfelelõ szöveg aláhúzandó)

3. A szerzõdés hatálya:

– Jelen szerzõdés …………. év ……………………… hó ………… napjától kezdõdõen határozatlan idõtartamra jön
létre azzal, hogy a szerzõdést bármelyik fél jogosult indoklás nélkül ……………. nap felmondási idõvel felmondani.

– Jelen szerzõdés …………. év ………………………. hó ………… napjától ……….. év ………………………. hó
………… napjáig tart. Felek megállapodnak abban, hogy a határozott idõtartamra létrejött szerzõdést is jogosult bárme-
lyik fél indoklás nélkül írásban ……….. nap felmondási idõvel felmondani.

– Az 1. pontban meghatározott feladat teljesítésének határideje: ………év ……………… hó... ………… nap.
A Megrendelõ a Vállalkozó szerzõdésszegése esetén jogosult jelen szerzõdés azonnali hatállyal történõ felmondására.

4. A vállalkozói díj összege, megfizetésének módja:

Megrendelõ az 1. pontban körülírtak szerzõdésben meghatározott módon történõ igazolt teljesítéséért
…..……...……………………………….. Ft + ..….… % áfa, összesen …………………………………..… Ft,
azaz ……………………………………………………………………….. Ft vállalkozói díj megfizetésre köteles.
A vállalkozói számlát a KvVM nevére és címére kell kiállítani és a Pénzügyi osztályra kell benyújtani.

4.1. Kifizetés ütemezése (részletfizetés esetén): ..............................................................................................
Kifizetés határideje (egyösszegû fizetés esetén)………………………………………………………….

4.2. Rész-számla benyújtásához részjelentés (elõrehaladási jelentés), végszámla benyújtásához, illetve a témakör le-
zárásához szükséges zárójelentés (például kutatási jelentés, témajelentés, szoftver, stb.) szükséges. A benyújtott doku-
mentációk példányszáma – eltérõ megállapodás hiányában – három, a benyújtott számlák példányszáma pedig kettõ.
A számla benyújtására a vállalkozó csak a Megrendelõ által elfogadott teljesítés után jogosult.

A Megrendelõ a vállalkozói teljesítést jogosult folyamatosan ellenõrizni.
A teljesítés elfogadásakor a Megrendelõ ellenõrzésére …………..napos határidõt köt ki. Ezen idõtartammal a szerzõ-

dés véghatárideje egyszeri alkalommal – szerzõdésmódosítás nélkül – meghosszabbodhat. A Vállalkozó a Megrendelõ
részérõl a teljesítéssel összefüggésben felmerült kifogások, hiányok, hibák stb. kijavítására köteles.

4.3. A 4.1.–4.2. pontok alatt felsoroltak teljesítése után a Megrendelõ Pénzügyi osztálya részére benyújtott számla(k)
ellenértékét a számla kézhezvételétõl számított 15 (tizenöt) munkanapon belül átutalja a Vállalkozó számlájára.

Megrendelõ az átutalás 15. munkanapjára is fenntartja a jogot a teljesítés ellenõrzésére.

4.4. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a Megrendelõt késedelmi kötbér illeti meg, melynek mértéke:
…………………………………………………………………………………………………… Megrendelõ jogosult a
teljesítéssel arányban álló vállalkozói díjat annak megfizetésekor a késedelmi kötbér összegével csökkenteni.

4.5. A Vállalkozó hibás vagy részleges teljesítése, illetve a Vállalkozó nem teljesítése esetén a Megrendelõ a vállalko-
zói díjat – még az esetleges teljesítés arányában sem – nem fizeti ki, a Vállalkozó a vállalkozói díj megfizetését nem kér-
heti.

5. A szerzõdés egyéb feltételei:

5.1. A szerzõdõ felek megbízott, felelõs képviselõi (név, telefonszám, telefaxszám)
Megrendelõ részérõl (név, szervezeti egység, beosztás): ….……………………………………………....
………………………………….………………………………………………………………….……….
A teljesítés igazolására jogosult (név, szervezeti egység, beosztás):………………………………………
…………………………………..…………………………………….……………………………………
Vállalkozó részérõl jognyilatkozat tételére jogosult vezetõ: ….…………………………………………..
Kapcsolattartásra jogosult (témafelelõs): ...………………………………………………………………..
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5.2. Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a szerzõdés teljesítését,
eredményének hasznosítását, illetve felhasználását akadályozza, korlátozza, vagy sérti. Amennyiben harmadik személy
igényérvényesítéssel lépne fel, a Vállalkozó a Megrendelõt minden jogkövetkezmény alól mentesíti.

5.3. Vállalkozó a szerzõdés tárgyát képezõ feladatok teljesítését gátló akadályok elhárítására és megszüntetésére köte-
les a szükséges intézkedéseket megtenni. Ezek eredménytelensége, vagy a Vállalkozó érdekkörén kívül álló okok felme-
rülése esetén köteles 8 (nyolc) napon belül a Megrendelõnek írásban bejelenteni az akadály tényét, annak a feladat elvég-
zését befolyásoló mértékét és az elhárításra javasolt és tett intézkedéseket.

5.4. A szerzõdés tartalmának – a szerzõdés bármely rendelkezésének – megváltoztatásáról, a szerzõdés módosításáról
a szerzõdõ felek csak írásban, közös megállapodással rendelkezhetnek.

5.5. A Vállalkozó szükség szerint alvállalkozó(k) igénybevételére jogosult, aki(k)nek munkájáért tartalmi, minõségi
és pénzügyi felelõsséggel tartozik úgy, hogy ez(ek) a szerzõdés teljesítésének feltételeit nem érintheti(k).

5.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal a Megrendelõnél érvényben lévõ és általa megismert, a jelen szerzõdés teljesíté-
sét is érintõ Szabályzatokban foglalt rendelkezések betartásáért, illetve betartatásáért.

5.7. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy minden bejelentési kötelezettség alá tartozó kutatási és fejlesztési tevékenység
megkezdését és befejezését bejelenti az arra illetékes nyilvántartó szervnek.

5.8. A Vállalkozó kötelezettséget vállal azért, hogy a szerzõdés teljesítésével összefüggésben tudomására jutott adato-
kat, információkat bizalmasan kezeli, azokat kívülálló harmadik személyek részére hozzáférhetõvé nem teszi. Minden, e
körbe tartozó károkozásért felelõsség terheli.

5.9. Szerzõdõ felek magukra nézve kötelezõnek fogadják el, hogy a szerzõdések lényeges tartalmát nem lehet üzleti ti-
tokként kezelni, továbbá az Állami Számvevõszék és a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal jogosult ellenõrizni a rendelke-
zésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerzõdésszerû felhasználását.

5.10. A jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

5.10.1. Egyéb kikötések: …………………………………………………………………………………..
...……………………………………………………………………….…………………………………..
...……………………………………………………………………….…………………………………..

A jelen szerzõdés ……… példányban készült.
A szerzõdés elválaszthatatlan részét képezõ mellékletek száma: ………..
Mellékletek megnevezése: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

A szerzõdést a felek elolvasás és egyezõ értelmezés után, mint akaratuknak megfelelõt írták alá.

………………………………………
kötelezettségvállaló
MEGRENDELÕ

………………………………………
pénzügyi ellenjegyzõ

Az aláírás kelte: ……………………………

………………………………………

VÁLLALKOZÓ

Az aláírás kelte: ……………………………
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2. számú függelék
a Gazdálkodási Szabályzathoz

A MEGBÍZÓ azonosító adatai: A MEGBÍZOTT azonosító adatai:
Szerzõdés iktatási száma: ………………………………… Szerzõdés iktatási száma: ……………………………

Szakterület nyilvántartási
száma: …………………………………

Adószáma:
…………………………

PO nyilvántartási száma: PO………………………………… Vállalkozói ig. száma:
(egyéni vállalkozónál) …………………………

Pénzügyi ütemezés: SKO 0…………………………………
Pénzintézet megnevezése:

…………………………
Pénzügyi forrása: ………………………………… Számla száma:

…………………………
Pénzintézet megnevezése: Magyar Államkincstár…………………………………

Cégjegyzékszám:
(nyilvántartásba vételi szám) …………………………

Számla száma: 10032000-01468216-00000000………………………………… …………………………

Megbízási szerzõdésminta

amely létrejött egyrészrõl a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (1011 Budapest, Fõ u. 44–50., levélcíme:
1394 Budapest, Pf: 351., telefon: ………., fax: …………) .…………………..…………………………………...

szervezeti egysége, mint Megbízó,
másrészrõl………………………………..……………………………………………………… (név, teljes cégnév)

………………………………………………………………………………………………………… (lakcím, székhely)
………………………………………………………………………….…… (képviselõ neve, telefon/faxszáma)

mint Megbízott között, a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

1. A szerzõdés tárgya:
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
(A Megbízott által végzendõ tevékenység / ellátandó ügy pontos meghatározása)

A szerzõdés tárgyának részletes leírását, a tevékenység tematikus meghatározását, az idõbeni ütemezést, részteljesí-
téssel összefüggõ rendelkezést, a teljesítés folyamatos ellenõrzésének módját, valamint az egyéb, a szerzõdés teljesíté-
sével összefüggõ fontos elõírások meghatározását a jelen szerzõdés elválaszthatatlan és a szerzõdõ felek által aláírt
1. számú melléklete tartalmazza.

A Megbízott a megbízást jelen szerzõdésben rögzített feltételekkel elfogadja azzal, hogy tudomásul veszi, a megbízást
a Megbízó utasításai szerint és a megbízói érdekeknek megfelelõen, személyesen köteles teljesíteni.

(Ha a Megbízott nem magánszemély, a szerzõdés teljesítésére jogosult és köteles személy megnevezése:
………………...…………………………………………………………………………………………………)

2. A szerzõdéskötést megelõzõ eljárás:

– központosított közbeszerzési eljárás alapján
– közbeszerzési eljárás közösségi é.h. elérése esetén
– közbeszerzési eljárás nemzeti é.h. elérése esetén
– Egyszerû közbeszerzési eljárás
– 8 000 000 Ft (nettó ) alatti beszerzés
– mentes a Kbt. ………………….§-a alapján

(A megfelelõ szöveg aláhúzandó)
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3. A szerzõdés hatálya:

– Jelen szerzõdés …………. év ……………………… hó ………… napjától kezdõdõen határozatlan idõtartamra jön
létre azzal, hogy a szerzõdést bármelyik fél jogosult indoklás nélkül ……………. nap felmondási idõvel felmondani.

– Jelen szerzõdés …………. év ………………………. hó ………… napjától ……….. év ………………………. hó
………… napjáig tart. Felek megállapodnak abban, hogy a határozott idõtartamra létrejött szerzõdést is jogosult bárme-
lyik fél indoklás nélkül írásban ……….. nap felmondási idõvel felmondani.

– Az 1. pontban meghatározott tevékenység teljesítésének határideje: ………év ……………….hó………nap.

A Megbízó a Megbízott szerzõdésszegése esetén jogosult jelen szerzõdés azonnali hatállyal történõ felmondására.

4. A Megbízotti díj összege, megfizetésének módja:

Megbízó az 1. pontban körülírtak szerzõdésben meghatározott módon történõ igazolt teljesítéséért
…..……...……………………………….. Ft + ..….… % áfa, összesen …………………………………… Ft,
azaz ……………………………………………………………………….. Ft megbízói díj megfizetésre köteles.
A Megbízotti számlát a KvVM nevére és címére kell kiállítani és a Pénzügyi osztályra kell benyújtani.

4.1. Kifizetés ütemezése (részletfizetés esetén):……………………………………………………………….
Kifizetés határideje (egyösszegû fizetés esetén):………………………………………………………….

4.2. Idõarányos vagy rész-számla benyújtására részjelentés (elõrehaladási jelentés), végszámla benyújtásához záróje-
lentés szükséges. A számla benyújtására a Megbízott csak a Megbízó által elfogadott teljesítés után jogosult.

A Megbízó a megbízotti teljesítést jogosult folyamatosan ellenõrizni.

4.3. A 4.1.–4.2. pontok alatt felsoroltak teljesítése után a Megbízó Pénzügyi osztálya részére benyújtott számla/k/ el-
lenértékét a számla kézhezvételétõl számított 15 (tizenöt) munkanapon belül átutalja a Megbízott számlájára.

4.4. A Megbízott hibás vagy részleges teljesítése, illetve a Megbízott nem teljesítése esetén a Megbízó a megbízói dí-
jat – még az esetleges teljesítés arányában sem – nem fizeti ki, a Megbízott a megbízói díj megfizetését nem kérheti.

5. A szerzõdés egyéb feltételei:

5.1. A szerzõdõ felek megbízott, felelõs képviselõi (név, telefonszám, telefaxszám)
Megbízó részérõl (név, szervezeti egység, beosztás): ….……………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….………..
A teljesítés igazolására jogosult (név, szervezeti egység, beosztás): .……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...
Megbízott részérõl jognyilatkozat tételére jogosult vezetõ ha a Megbízott nem magánszemély):
….…………………………………………………………………………………………………………..

5.2. Megbízott szavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megbízottat a szerzõ-
dés teljesítésében akadályozza vagy korlátozza. Amennyiben harmadik személy ezzel összefüggésben igényérvényesí-
téssel lépne fel, a Megbízott a Megbízót minden jogkövetkezmény alól mentesíti.

5.3. Megbízott a szerzõdés tárgyát képezõ feladatok teljesítését gátló akadályok elhárítására és megszüntetésére köte-
les a szükséges intézkedéseket megtenni. Ezek eredménytelensége, vagy a Megbízott érdekkörén kívül álló okok felme-
rülése esetén köteles 8 (nyolc) napon belül a Megbízónak írásban bejelenteni az akadály tényét, annak a feladat elvégzé-
sét befolyásoló mértékét és az elhárításra javasolt, illetve tett intézkedéseket.

5.4. A szerzõdés tartalmának – a szerzõdés bármely rendelkezésének – megváltoztatásáról, a szerzõdés módosításáról
a szerzõdõ felek csak írásban, közös megállapodással rendelkezhetnek.

5.5. Megbízott kötelezettséget vállal a Megbízónál érvényben lévõ és általa megismert, a jelen szerzõdés teljesítését is
érintõ Szabályzatokban foglalt rendelkezések betartásáért, illetve betartatásáért.
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5.6. A Megbízott kötelezettséget vállal azért, hogy a megbízás teljesítése során tudomására jutott adatokat, informá-
ciókat bizalmasan kezeli, azokat kívülálló személyeknek nem teszi hozzáférhetõvé. Minden, e körbe tartozó károkozá-
sért felelõsséggel tartozik.

5.7. Szerzõdõ felek magukra nézve kötelezõnek fogadják el, hogy a szerzõdések lényeges tartalmát nem lehet üzleti ti-
tokként kezelni, továbbá az Állami Számvevõszék és a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal jogosult ellenõrizni a rendelke-
zésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerzõdésszerû felhasználását.

5.8. A jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

5.9. Egyéb kikötések: ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………...…………………
…………………………………………………….………………………………………………………………

A jelen szerzõdés ……… példányban készült.
A szerzõdés elválaszthatatlan részét képezõ mellékletek száma:………..
Mellékletek megnevezése: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

A szerzõdést a felek elolvasás és egyezõ értelmezés után, mint akaratuknak megfelelõt írták alá.

………………………………………
kötelezettségvállaló

MEGBÍZÓ

………………………………………
pénzügyi ellenjegyzõ

Az aláírás kelte: ……………………………

………………………………………

MEGBÍZOTT

Az aláírás kelte: ……………………………

3. számú függelék
a Gazdálkodási Szabályzathoz

A feladatot ÁTADÓ azonosító adatai: A feladatot ÁTVEVÕ azonosító adatai:

Szerzõdés iktatási száma: ………………………………… Szerzõdés iktatási száma: ……………………………

Szakterület nyilvántartási
száma: …………………………………

Adószáma:
…………………………

PO nyilvántartási száma: PO………………………………… Vállalkozói ig. száma:
(egyéni vállalkozónál) …………………………

Pénzügyi ütemezés: SKO 0…………………………………
Pénzintézet megnevezése:

…………………………
Pénzügyi forrása: ………………………………… Számla száma:

…………………………
Pénzintézet megnevezése: Magyar Államkincstár…………………………………

Számla száma: 10032000-01468216-00000000…………………………………
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Megállapodásminta
(pénzeszköz átadásra)

1. A megállapodó felek: (Az átadó és átvevõ megnevezése (minisztérium + hivatal), címe, telefonszáma, telefax-
száma)

a) A feladatot Átadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (1011 Budapest, Fõ u. 44–50., levélcíme: 1394 Bu-
dapest, Pf: 351., telefon: ………………., fax: ………………)

b) A feladatot Átvevõ: ……………………………………………………………………………..………
…….………………………………………………………………………………………………………..

2. A megállapodás címe: ……………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………

3. A megállapodás tárgya: …………………………………………………………………………….……
…….………………..………………………………………………………………………………..…………

4. A megállapodásban vállalt feladat teljesítésének határideje: …………………………………………
…….……………………………..……………………………………………………………………………

5. A megállapodásban vállalt feladat teljesítéséhez átadott összeg: ……..………………………………..
…….……………………………………………………………………………………………………………

6. Az Átadó vállalja, hogy a megállapodás aláírását követõen, a szakmai kötelezettséget vállaló rendelkezõ levelének
kézhezvételét követõ 5 napon belül intézkedik arról, hogy a megállapodásban foglalt összeget átutalja az Átvevõ
…………………………………… számú számlájára.

7. A felek megbízott, felelõs képviselõi (név, telefonszám, telefaxszám)
a) Átadónál: ………………………………………………………………………………………………
…….……………………..………………………………………………………………………………..
b) Átvevõnél: ……………..………………………………………………………………………………
…….………………………..……………………………………………………………………………..

8. A megállapodás egyéb feltételei
8.1. Az átvállalt feladat teljesítésével kapcsolatban az átvevõnek teljes körû beszámolási és pénzügyi elszámolási kö-

telezettsége van, melynek részleteit (formáját, gyakoriságát, elfogadhatóságát, stb.) a jelen megállapodás elválaszthatat-
lan részét képezõ 1. sz. melléklet tartalmazza.

8.2. Az átvállalt feladat nem teljesítése, vagy részbeni, vagy hibás teljesítése esetén az elõzetesen átutalt összeg telje-
sen, vagy részarányosan az átadónak visszajár.

5.10. Szerzõdõ felek magukra nézve kötelezõnek fogadják el, hogy a szerzõdések lényeges tartalmát nem lehet üzleti
titokként kezelni, továbbá az Állami Számvevõszék és a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal jogosult ellenõrizni a rendel-
kezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerzõdésszerû felhasználását.

8.3. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. hatályos rendelkezései az irányadók.
8.4. Egyéb kikötések: …………………………………………………………………………….…………….
...…………………………………………………………………….….…………………

………………………………………
kötelezettségvállaló

ÁTADÓ

………………………………………
pénzügyi ellenjegyzõ

Az aláírás kelte: ……………………………

………………………………………

ÁTVEVÕ

Az aláírás kelte: ……………………………
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4. számú függelék
a Gazdálkodási Szabályzathoz

Megállapodásminta
(fejezetek közötti feladat-átadásra)

amely létrejött egyrészrõl a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (1011 Budapest, Fõ u. 44–50., levélcíme: 1394 Bu-
dapest, Pf: 351), mint Átadó, másrészrõl ……………….…………………….…………………………………………
………………………………..………………………….…………….. (név, teljes cégnév) …………………………
……………………………………………………………………… (lakcím, székhely)

mint Átvevõ között, a mai napon – az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
8. § (3) bekezdése, valamint az 57. § (2) bekezdésének e) pontja alapján – az alábbi feltételek szerint:

1. A megállapodás célja:
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
(Az Átvevõ által elvégzendõ feladat pontos meghatározása)

2. Az 1. pont szerinti cél megvalósítása:
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
(Az Átadó és Átvevõ intézményei közötti megállapodásra vonatkozó hivatkozás)

A megállapodás tárgyának részletes leírását, a feladat, tevékenység tematikus meghatározását, a beszámolás módját, a
teljesítési határidõket és egyéb feltételeket a jelen megállapodás elválaszthatatlan és a felek által aláírt 1. számú mellék-
lete tartalmazza.

3. A feladat támogatása:
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter a törvény felhatalmazása alapján, a KvVM Igazgatás ……………….……

……………………………………..……… (a pénzügyi forrás megnevezése) elõirányzatából ……………: évben:

Kiemelt elõirányzat megnevezése Összeg Ft-ban

……………………………………………………… ……………………………………… Ft

Összesen: ………………………………… Ft-ot

csoportosít át az …………………………………………. (Átvevõ fejezet, cím megnevezése) megfelelõ kiemelt elõ-
irányzataira.

Jelen megállapodás aláírását követõen a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 10 napon belül intézkedik a 2005. évi
költségvetési támogatás elõirányzat módosítással történõ átadásáról, az …………………….(Átvevõ képviselõje) pedig
intézkedik az átcsoportosított költségvetési támogatási elõirányzat ……………………………………… feladatok
végrehajtására történõ felhasználásáról.

Az Átvevõ az átcsoportosítást követõen 10 napon belül, jelen megállapodás és a mellékletében szereplõ feltételekkel
módosítja az …………………………………. intézmény támogatási elõirányzatát.

4. Az átcsoportosított elõirányzatok felhasználásának elszámolása:

Az intézmény a módosított elõirányzatát havi ütemezéssel, vagy a megállapodásban rögzített feltételekkel használhat-
ja fel. A felhasználásról az Átadónak számol el. A teljeskörû szakmai és pénzügyi elszámolás határideje: ………
…………………. A részteljesítéseket és a szerzõdésben foglaltak egészének teljesítését a KvVM-nek, mint Átadónak
kell igazolnia. A feladatátadásról szóló megállapodás nem teljesítése, vagy csak részbeni elfogadása esetén, a KvVM ér-
tesíti az …………………. (Átvevõ) illetékes fõosztályát a visszavonandó támogatás összegérõl. A jogtalanul igénybe
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vett támogatást az intézménytõl az ……………….. (Átvevõ) elvonja, és visszautalja a KvVM Igazgatás 10032000-
01468216-00000000 elõirányzat-felhasználási keretszámlára.

A megállapodást a felek ……… azonos tartalmú példányban írják alá, amely az aláírás napján lép hatályba.

………………………………………
kötelezettségvállaló

ÁTADÓ

………………………………………
pénzügyi ellenjegyzõ

Az aláírás kelte: ……………………………

………………………………………

ÁTVEVÕ

………………………………………
pénzügyi ellenjegyzõ

Az aláírás kelte: ……………………………

5. számú függelék
a Gazdálkodási Szabályzathoz

MEGRENDELÉS

……………………………………
megrendelõ szervezeti egység

Szervezeti egység nyilvántartási száma: ……………………………

Ügyintézõ neve: ……………………………

……………………………………
pénzügyi forrás pontos megnevezése Ügyintézõ telefonszáma: ……………………………

Közbeszerzési adatok1: 1. Központosított közbeszerzési eljárás alá tartozik MKGI szerzõdés száma:2

2. Közbeszerzési eljárás közösségi é.h. elérése esetén Szerzõdés száma:
3. Közbeszerzési i eljárás nemzeti é.h. elérése esetén Szerzõdés száma:
4. Egyszerû közbeszerzési eljárás Szerzõdés száma:
5. 8 000 000 Ft (nettó) alatti beszerzés Szerzõdés száma
6. Mentességet élvez a közbeszerzési eljárás alól

Szállító neve: .................................................................................................................................................................
címe: ...............................................................................................................................................................................

Megrendeljük Önöktõl a következõ
– anyagokat: ....................................................................................................................................................................
– szolgáltatást:.................................................................................................................................................................
– érték Ft-ban: ……………… Ft, azaz ........................................................................................................................
Mely szervezeti egység részére:......................................................................................................................................
Teljesítés végsõ idõpontja:3 ............................................................................................................................................

Megjegyzés:

1 A megfelelõt kérjük aláhúzni.
2 A szerzõdés száma a www.kozbeszerzés.gov.hu lapon megtalálható.
3 A megrendelés ezen idõpontot követõen törlésre kerül.
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Fizetési mód: ƒ készpénz ƒ átutalás ƒ kincstári kártya

Az átutalást a számla kézhezvételétõl számított 15 napon belül a Magyar Államkincstár 10032000-01468216-
00000000 sz. bankszámláról átutalással teljesítjük.

Kérjük, számlájukon tüntessék fel a megrendelésünk számát, adószámukat, folyószámlát vezetõ bankjuk nevét, szá-
mát, valamint a teljesítésnek megfelelõ ITJ, vagy SZJ, stb. számot, mert ellenkezõ esetben kiegyenlíteni nem áll mó-
dunkban.

A számlát a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Pénzügyi osztálya részére szíveskedjenek megküldeni. Fel-
hívjuk figyelmüket, hogy a megrendelés csak akkor tekinthetõ érvényesnek, ha a KvVM részérõl az ellenjegyzõ által is
aláírásra került.

Dátum: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

Köt. váll. nyt. sz.: SKO 10…………………………………………

P. H.

…………………………………
megrendelõ aláírása
(kötelezettségvállaló)

…………………………………
pénzügyi ellenjegyzõ aláírása

Bony. esem. azon: …………………………………………

Analitikus kód: …………………………………………

Pénzforrás kód: …………………………………………

Dátum: …………………………………………

Aláírás: …………………………………………

6. számú függelék
a Gazdálkodási Szabályzathoz

Nyilvántartási szám: ……………………………

PO nyilvántartási száma: PO……………………………

Pénzügyi ütemezés: SKO 10……………………………

FELHASZNÁLÁSI SZERZÕDÉSMINTA

amely létrejött egyrészrõl a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (1011. Budapest, Fõ u. 44–50.)
………………………………………………… szervezeti egysége, mint Megrendelõ (Felhasználó), másrészrõl

Név:……...………………………………………………(leánykori név: …………………………………………)
Anyja neve: …………………………………… (szül. hely, idõ: …...………………………………………….…)
Lakcíme: …………………………………………………………………………………………………………….
Fõállású munkahely neve, címe: ……………………………………………………………………………………

Adóazonosító jel: ����������
Tb. azonosító jel (TAJ szám): ���������
Bankszámla száma (bank neve): …………………………………………………………………………………...,
mint Szerzõ között, az alábbi feltételekkel:
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1. A szerzõdés tárgya:

a) felhasználó felkéri a szerzõt az alábbi szerzõi jogi védelem alatt álló mû (tanulmány, alkotás) elkészítésére, mely-
nek a szerzõ eleget tesz, és jelen szerzõdéssel átruházza felhasználásra a megalkotott mû felhasználási jogát:

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………....………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

b) a szerzõ a jelen szerzõdéssel átruházza a felhasználóra a már kész, megalkotott és szerzõi védelem alatt álló alábbi
mû (tanulmány, alkotás) felhasználási jogát:

………………………………………………………………………………………………..…...…………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………

2. Megrendelõ az 1. a), illetve 1. b) pontban megjelölt mûvet (tanulmányt, alkotást) jogosult kizárólagosan felhasz-
nálni, így többek között kiadni, egyéb módon nyilvánosságra hozni, valamint további hasznosítás végett harmadik sze-
mélynek átadni. A felhasználónak ezek a jogai nem érintik a szerzõnek a mûre vonatkozó személyi jogait.

A mû Megrendelõ részére történõ átadásának határideje: …………………………………………………….…….
Azon nem várt esetben, ha a Szerzõ a megadott idõpontig a mûvet (tanulmányt, alkotást) nem adja át, a Megrendelõ jo-

gosult a szerzõdéstõl elállni, kivéve, ha a Felek egyezõ akarattal írásban másként rendelkeznek.
A határidõre átadott mûvet (tanulmányt, alkotást) a Megrendelõ az átvételtõl számított 8 napon belül jogosult kijavítás

(kiegészítés stb.) céljából a Szerzõnek visszaadni azzal, hogy a kijavítás (kiegészítés stb.) legkésõbbi idõpontját – a mû
jellegére tekintettel – a Megrendelõ határozza meg.

A mû Megrendelõ részérõl történõ elfogadására jogosult: …………………………….…………………………...

3. A felek megállapodnak a következõi díjazásban:

3.1. Az 1. a) pontban körülírt szerzõi alkotásért és a szerzõi alkotás felhasználásáért
– az alkotói díj: ………………………………….Ft
– a szerzõi vagyoni jogok átruházásának (a felhasználási jog) jogdíja: ………………………………….Ft

3.2. Az 1. b) pont esetén a szerzõi vagyoni jogok
átruházásának (a felhasználási jog) jogdíja: ………………………………….Ft

4. A Megrendelõt az 1. a) pontban foglalt tevékenység után járó alkotói díjból származó, adóköteles jövedelem ösz-
szege után 29% tb-járulék megfizetése iránti kötelezettség terheli.

A Szerzõt az alkotói díj után egyéni járulékfizetési kötelezettség terheli. (A mellékelt „Nyilatkozat” szerint.)
A 3. pontban meghatározott díj megfizetésére a Megrendelõ a mû végleges elfogadását követõ 15 napon belül köteles

a szerzõdés elválaszthatatlan mellékletét képezõ nyilatkozat pontos kitöltése esetén, illetve az ott meghatározott módon.

5. A Szerzõ szavatosságot vállal az átadott mû (tanulmány, alkotás) jogtisztaságáért. Szavatolja, hogy az általa készí-
tett mûvön nem áll fenn harmadik személy(ek) olyan kizárólagos szerzõi vagyoni, felhasználási joga, amely a Megren-
delõ (felhasználó) jelen szerzõdés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná. Amennyiben en-
nek ellenére harmadik személy ilyen jogcímen igényt támasztana, úgy ennek valamennyi következményét viseli.

Szerzõ kötelezettséget vállal azért, hogy jelen szerzõdés hatályának fennállta alatt a mû (tanulmány, alkotás), illetve
annak bármilyen módon rögzített vagy másolati példánya más, kívülálló harmadik személyek részére a Megrendelõ hoz-
zájárulása nélkül nem kerül átadásra, értékesítésre, továbbá ezzel összefüggõ felhasználásra.

6. Egyéb feltételek: …………………………………………………………………………..………...……………
…………………………………………………………………………………………………………….…………

7. Szerzõdõ felek magukra nézve kötelezõnek fogadják el, hogy a szerzõdések lényeges tartalmát nem lehet üzleti ti-
tokként kezelni, továbbá az Állami Számvevõszék és a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal jogosult ellenõrizni a rendelke-
zésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerzõdésszerû felhasználását.
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8. Szerzõ tudomásul veszi, hogy a 3. pontban írtak alapján esedékes kifizetés csak a felhasználói szerzõdés megkötése
és a szerzõdés mellékletét képezõ nyilatkozat pontos kitöltése, valamint a teljesítés igazolás kiállítása után történik.

9. Jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a szerzõi jogról szóló 1999.
évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók.

Budapest, 200 . év ……………………… hó ………… nap

………………………………………
szervezeti egység vezetõje

MEGBÍZÓ

………………………………………
HIÜF szakmai ellenjegyzése

………………………………………
pénzügyi ellenjegyzõ

………………………………………
SZERZÕ

1. számú melléklet a 6. számú függelékhez

NYILATKOZAT

a ……………..………… számú szerzõdéshez

A személyi jövedelemadó-elõleg levonását önálló tevékenységet folytató magánszemélyként [az a), b), c) pontok
egyikét húzza alá.]

a) az általános szabályok szerint (a megbízási díj 90%-ából 36% adóelõleg) kérem,
b) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 46. § (3) bekezdés a) pontja alapján kérem, mert

…………… Ft költséget számolok el (ez legfeljebb a kifizetés teljes összegének 50%-a lehet),
c) az adótábla szerinti, göngyölített adóelõleg levonását kérem a tv. 47. § (2) bekezdése alapján, mivel a 2006-os adó-

évben az összevont adóalapot képezõ jövedelmem várhatóan nem haladja meg a 1 550 ezer forintot.

Az adóterhet nem viselõ járandóságok, melyek adójának levonására van lehetõség:
Várható éves összege:…………………………………………….…….Ft
Nyugdíj törzs-szám:……………………………………………………....

Magánnyugdíjpénztárnak tagja vagyok: IGEN1 – NEM

Amennyiben IGEN:

Magánnyugdíjpénztár neve: ……………………...…………………………………………….
Címe:…………………………………………………………………………………………….
Bankszámla száma:………………………………….……………………...……………………
Tagsági szám:……………………………………………………………………………………

1 Magán-nyugdíjpénztári tagság esetén a záradékolt belépési nyilatkozat másolatot kérjük csatolni.
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a)* Az egészségügyi hozzájárulás, valamint az egészségbiztosítási járulék-fizetési kötelezettség elbírálásához
valamennyi foglalkoztatómról mellékelem az igazolást, összesen …………db-ot.

b)* Igazolást nem csatolok, mert jelenleg máshol nem vagyok foglalkoztatva.

Tudomásul veszem, hogy valamennyi foglalkoztatómnál 8 napon belül jeleznem kell az egészségügyi hozzájárulás
fizetést érintõ bármely, foglalkoztatásomban bekövetkezett változást.

* A megbízási díj kifizetését [az a), b) pontok egyikét húzza alá]

a) a következõ címre:………………………………………………………………………….…………………..

b) átutalással:………………………………………………………………………..………………(a bank neve)

…………………………………………………………………………...…… (3×8 számjegy) bankszámra kérem.

Budapest, 200………………………… ……………………………………
Megbízott

2. számú melléklet a 6. számú függelékhez

Teljesítés igazolás
……………… hóról

A feladat elvégzését igazolom, kérem a ………………………….………………………… sz. szerzõdés alapján
……………………………………………………… megbízott részére az esedékes díj számfejtését.

Budapest, 200………………………… ……………………………………
megbízó

(teljesítést igazoló)

Számfejtés: (illetmény-számfejtés tölti ki)

Bruttó megbízási díj …………………………………Ft
(Az SZJA alapja ………………………………………..………Ft)
Nyugdíjbiztosítási járulék (0,5 vagy 8,5%) …………………………………Ft
Magán-nyugdíjpénztári tagdíj 8% (alapja: …….……Ft) …………………………………Ft
Egészségbiztosítási járulék 4% (alapja: …….……Ft) …………………………………Ft
SZJA elõleg: …………………………………Ft

Kifizethetõ juttatás …………………………………Ft

A megbízási idõszakra 200.……….……………-tól …………………………………….….-ig
összesen …………………………..hónapra/napra………………...…………………………Ft
egészségügyi hozzájárulást fizettünk.

Budapest, 200………………………… ……………………………………
bér- és tb-ügyintézõ

201-2525
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7. számú függelék
a Gazdálkodási Szabályzathoz

Nyilvántartási szám: ……………………………

PO nyilvántartási száma: PO……………………………

Pénzügyi ütemezés: SKO 0……………………………

Dimezniók: ……………………………

MEGBÍZÁSI SZERZÕDÉSMINTA
(munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítésére)

amely létrejött egyrészrõl a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (1011 Budapest, Fõ u. 44–50.)
…………………………………………………………………… szervezeti egysége, mint Megbízó, másrészrõl

Név:……...………………………………………………(leánykori név: …………………………………………)
Anyja neve: …………………………………… (szül. hely, idõ: …...………...………………………………..…)
Lakcíme: …………………………………………………………………………………………………………….
Fõállású munkahely neve, címe: ……………………………………………………………………………………

Adóazonosító jel: ����������
Tb. azonosító jel (TAJ szám): ���������
Bankszámla száma (bank neve): …………………………………………………………………………………,

mint Megbízott között, az alábbi feltételekkel:

1. A Megbízó megbízza Megbízottat a 2. pontban meghatározott feladat Megbízott utasításai szerint történõ elvégzé-
sével. A Megbízott a megbízást elfogadja és tudomásul veszi, hogy a megbízást személyesen köteles teljesíteni.

2. A megbízás tárgya: …………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

3. A megbízási jogviszony
– ………….. év ………………………… hó ……… napjától kezdõdõen határozatlan idõtartamra jön létre azzal,

hogy a szerzõdést bármelyik fél jogosult indoklás nélkül …….. nap felmondási idõvel írásban felmondani.
– ………….. év ………………………… hó ……… napján kezdõdik és ………….. év ………………………. hó

………… napjáig tart. Felek megállapodnak abban, hogy a határozott idõtartamra létrejött megbízási szerzõdést is jogo-
sult bármelyik fél indoklás nélkül írásban ………… napos felmondási idõvel felmondani.

A Megbízó a Megbízott szerzõdésszegése esetén jogosult jelen szerzõdés azonnali hatállyal történõ felmondására.
A Megbízó részérõl utasításadási, irányítási jogosultsággal rendelkezõ, illetve a Megbízott teljesítésének igazolására

jogosult személy neve, beosztása: .…………………………………………………………...……
A teljesítés igazolása a jelen szerzõdés elválaszthatatlan mellékletét képezõ okiraton történik.

4. A Megbízott a megbízás tárgyát képezõ munkát naponta ………………. -tól …………………. -ig köteles végezni.
A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységének ellátásával (a munka elvégzésével) kapcsolatos, a

Megbízottnál érvényben lévõ Szabályzatokat megismeri és azokat betartja.

5. Megbízott kötelezettséget vállal azért, hogy a munkavégzés során birtokába kerülõ anyagokat, tudomására jutott
adatokat, információkat bizalmasan, hivatali titokként (illetve minõsítésüknek megfelelõen) kezeli, azokat kívülállókkal
nem közli és kívülállók részére nem teszi hozzáférhetõvé.

6. A 2. pontban meghatározott tevékenység (munka) igazolt elvégzésért – a szerzõdésszerû teljesítésért – a Megbízot-
tat …………………………….……….Ft (azaz ……….………………………………………… Ft) összegû díjazás il-
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le ti meg, me lyet a Meg bí zó kö te les a Meg bí zott ré szé re leg ké sõbb a mun ka át adá sát (te vé keny ség el vég zé sét) kö ve tõ 30
na pon be lül a je len szer zõ dés el vá laszt ha tat lan mel lék le tét képezõ nyilatkozatban meghatározott módon megfizetni.

Rész tel je sí tés ese tén a ki fi ze tés a tel je sí tés sel ará nyo san történik.
Meg bí zott tu do má sul ve szi, hogy ki fi ze tés csak a meg bí zá si szer zõ dés meg kö té se, va la mint a szer zõ dés el vá laszt ha -

tat lan mel lék le tét ké pe zõ nyi lat ko zat pon tos kitöltése esetén történik.

7. Szer zõ dõ fe lek ma guk ra néz ve kö te le zõ nek fo gad ják el, hogy a szer zõ dé sek lé nye ges tar tal mát nem le het üz le ti ti -
tok ként ke zel ni, to váb bá az Ál la mi Szám ve võ szék és a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal jo go sult el len õriz ni a ren del ke -
zé sük re bo csá tott költ ség ve té si pénzeszközök szerzõdésszerû felhasználását.

8. Egyéb fel té te lek:…………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

9. Je len szer zõ dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban fog lalt ren del ke zé sek az
irányadóak.

Fe lek je len szer zõ dést el ol va sás és egye zõ ér tel me zés után mint aka ra tuk nak meg fe le lõt írták alá.

Bu da pest, 200    . év ……………………… hó ………… nap

………………………………………
szervezeti egység vezetõje

MEGBÍZÓ

………………………………………
HIÜF szakmai el len jegy zése

………………………………………
pénzügyi ellenjegyzõ

………………………………………
MEGBÍZOTT

1. szá mú mel lék let a 7. szá mú füg ge lék hez

NYILATKOZAT

a ……………..………… szá mú szer zõ dés hez

A sze mé lyi jö ve de lem adó-elõ leg le vo ná sát ön ál ló te vé keny sé get foly ta tó ma gán sze mély ként [az a), b), c) pon tok
egyi két húz za alá.]

a) az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint (a meg bí zá si díj 90%-ából 36% adó elõ leg) ké rem,
b) a sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló 1995. évi CXVII. tv. 46. § (3) be kez dés a) pont ja alap ján ké rem, mert

…………… Ft költ sé get szá mo lok el (ez leg fel jebb a ki fi ze tés tel jes össze gé nek 50%-a le het),
c) az adó táb la sze rin ti, gön gyö lí tett adó elõ leg le vo ná sát ké rem a tv. 47. § (2) be kez dé se alap ján, mi vel a 2006-os adó -

év ben az össze vont adó ala pot ké pe zõ jö ve del mem vár ha tó an nem ha lad ja meg a 1 550 ezer fo rin tot.

Az adó ter het nem vi se lõ já ran dó sá gok, me lyek adó já nak le vo ná sá ra van le he tõ ség:
Vár ha tó éves össze ge:…………………………………………….…….Ft

Nyug díj törzs-szám:……………………………………………………....
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Magánnyugdíjpénztárnak tagja vagyok: IGEN1 – NEM

Amennyiben IGEN:

Magánnyugdíjpénztár neve: ……………………...…………………………………………….
Címe:…………………………………………………………………………………………….
Bankszámla száma:………………………………….……………………...……………………
Tagsági szám:……………………………………………………………………………………

a)* Az egészségügyi hozzájárulás, valamint az egészségbiztosítási járulék-fizetési kötelezettség elbírálásához
valamennyi foglalkoztatómról mellékelem az igazolást, összesen …………db-ot.

b)* Igazolást nem csatolok, mert jelenleg máshol nem vagyok foglalkoztatva.

Tudomásul veszem, hogy valamennyi foglalkoztatómnál 8 napon belül jeleznem kell az egészségügyi hozzájárulás
fizetést érintõ bármely, foglalkoztatásomban bekövetkezett változást.

* A megbízási díj kifizetését [az a), b) pontok egyikét húzza alá]

a) a következõ címre:………………………………………………………………………….…………………..

c) átutalással:………………………………………………………………………..……………… (a bank neve)
…………………………………………………………………………...…… (3×8 számjegy) bankszámra kérem.

Budapest, 200………………………… ……………………………………
Megbízott

1 Magán-nyugdíjpénztári tagság esetén a záradékolt belépési nyilatkozat másolatot kérjük csatolni

2. számú melléklet a 7. számú függelékhez

Teljesítés igazolás
……………… hóról

A feladat elvégzését igazolom, kérem a ………………………….………………………… sz.
szerzõdés alapján ………………………………………………… .megbízott részére az esedékes díj számfejtését.

Budapest, 200………………………… ……………………………………
megbízó

(teljesítést igazoló)

Számfejtés: (illetmény-számfejtés tölti ki)

Bruttó megbízási díj …………………………………Ft
(Az SZJA alapja ………………………………………..………Ft)
Nyugdíjbiztosítási járulék (0,5 vagy 8,5%) …………………………………Ft
Magán-nyugdíjpénztári tagdíj 8% (alapja: …….……Ft) …………………………………Ft
Egészségbiztosítási járulék 4% (alapja: …….……Ft) …………………………………Ft
SZJA elõleg: …………………………………Ft

Kifizethetõ juttatás …………………………………Ft
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A megbízási idõszakra 200.……….……………-tól …………………………………….….-ig
összesen …………………………..hónapra/napra………………...…………………………Ft
egészségügyi hozzájárulást fizettünk.

Budapest, 200………………………… ……………………………………
bér- és tb-ügyintézõ

457-3522

8. számú függelék
a Gazdálkodási Szabályzathoz

ENGEDÉLYEZTETÉS
(konferencián, szakmai továbbképzésen – oktatáson való részvételhez)

Nyilvántartási szám: ……………………………

Pénzügyi ütemezés: SKO 0……………………………

Dimezniók: ……………………………

A résztvevõ neve: ………………………………… beosztása: .....................................................................................
A szervezeti egység megnevezése: ................................................................................................................................
A részvételi díj bruttó összege: ……………………………………… Ft, azaz …………………………………… Ft
Pénzügyi forrás pontos megnevezése: ...........................................................................................................................

A részvételi díj kiegyenlítésének módja:
1. elõre utalandó
– mellékelve a bankszámlaszámot tartalmazó bizonylat.
2. készpénzzel egyenlítem ki,
– melyrõl a KvVM nevére kiállított számlával fogok elszámolni.
3. számla alapján utalandó
– a részvételi napig megküldött számla alapján.

Dátum: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

……………………………………
résztvevõ aláírása

……………………………………
HIÜF vezetõjének aláírása

(kötelezettségvállaló)

…………………………………………………
a szervezeti egység vezetõjének aláírása

…………………………………………………
pénzügyi ellenjegyzõ

Megjegyzés:
– A jelentkezést minden esetben a HIÜF bonyolítja a rendezõ intézménynél.
– A szervezeti egység jelen engedélyeztetést a HIÜF-nál kezdeményezi, melyhez „elõre utalandó” kérés esetén a 9/a.

sz. függeléket kitölti. A PO az átutalásról a fénymásolatot a résztvevõknek haladéktalanul megküldi. Elõre utalás esetén
a résztvevõ kötelessége megkérni a rendezvényen a számlát és 3 munkanapon belül a PO számára továbbítani.

– Készpénzes kiegyenlítés elszámolása csak az engedélyeztetés, utalványrendelet,teljesítés igazolás szolgáltatásról,
valamint a KvVM nevére kiállított számla és a jelzett aláírások együttes megléte mellett kezdeményezhetõ a PO-nál.
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9. számú függelék
a Gazdálkodási Szabályzathoz

KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSI UTASÍTÁS ÉS KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS
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10. számú függelék
a Gazdálkodási Szabályzathoz

Közbeszerzési eljárás megindítása elõtti pénzügyi fedezet rendelkezésre állását igazoló ív

A ………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

tárgyú közbeszerzés megindításához.

A közbeszerzési eljárást kezdeményezõ szervezeti egység: …………………………………

A szervezeti egység vezetõje:

…………………...………………… dátum: …………...……………….
aláírás

Az ajánlati, részvételi felhívásában szereplõ összeg: ..…………..………………………..…

Pénzügyi forrás megnevezése: ..…………………………………..…………………………..

Kötelezettségvállaló:

…………………...………………… dátum: …………...……………….
aláírás

Észrevétel:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Pénzügyi osztály:

A megadott pénzügyi forráson …………………… Ft összegû keret rendelkezésre áll*
nem áll rendelkezésre

* Fenti tárgyú közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezete a PO kötelezettségvállalás nyilvántartásában
SKO 0… – ………… nyilvántartási számon rögzítésre került.

…………………...………………… dátum: …………...……………….
aláírás

Észrevétel:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….
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11. számú függelék
a Gazdálkodási Szabályzathoz

Kötelezettségvállalói aláírás-minta

Név:

Beosztás:

Szervezeti egység:

Aláírás:

Aláírás hatályosságának kezdeti dátuma:

Aláírás hatályosságának megszûnési dátuma:

12. számú függelék
a Gazdálkodási Szabályzathoz

Teljesítésigazolói aláírásminta

Név:

Beosztás:

Szervezeti egység:

Aláírás:

Aláírás hatályosságának kezdeti dátuma:

Aláírás hatályosságának megszûnési dátuma:

Budapest, 200……………………

………………………………………
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13. számú függelék
a Gazdálkodási Szabályzathoz

Teljesítés igazolás
szolgáltatásról

Igazolom, hogy a ………….. év ……………………………………………………...….. hó ………… napján (iktató-
szám:……………………………………………., PO nyilvántartási szám: PSZ……….…...…, SKO 0………)
………………………………………………..…..……………………………………………………………. (partner)
………………….……………………...…………………………..…………………...… (székhely, lakcím)-rel kötött

szerzõdésben, megállapodásban, megrendelésben meghatározott,7 Gazdálkodási Szabályzatban megrendelés-
hez nem kötött

……………………………………………………………………… szolgáltatást (feladatot, tevékenységet)
a kötelezettségvállalásban foglalt feltételeknek (mennyiségben és minõségben) megfelelõen teljesítette.

A fentiek alapján a ……………………………… számú számlában szereplõ ……………………………Ft, azaz
………………………………………………………… forint a …………………………………… pénzügyi forrás
terhére kifizethetõ.

Jelen teljesítés igazolás8:

� az utolsó teljesítésnek igazolása a kötelezettségvállalás tekintetében (végszámla)

� nem az utolsó teljesítésnek igazolása a kötelezettségvállalás tekintetében (résszámla)

Az elfogadott teljesítéssel összefüggõ dokumentáció, iratanyag fellelhetõ a
……………………… ……………………………………………….……………… szakfõosztályon.

Iktatószám: ……………………………….
Megjegyzés:
…………...………………………………………………...………………………………….………………

A fenti kötelezettségvállalási adatok az irányadóak a kifizetéshez.

Dátum: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………
Teljesítést igazoló neve
(nyomtatott betûkkel)

…………………………………………
Teljesítést igazoló aláírása

…………………………………………
Kötelezettségvállaló

7 A megfelelõ szó aláhúzásával.
8 X-szel jelölni.
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14. számú függelék
a Gazdálkodási Szabályzathoz

Teljesítés igazolás
beszerzésrõl

Igazolom, hogy a …….. év ………………………...….. hó …… napján (iktatószám:
…………………………………………., PO nyilvántartási szám: PO……….…...…, SKO 0………)
…………………………………………………..……………………………………………………………. (partner)
…………………..………………………...……………………..…………………...… (székhely, lakcím)-rel kötött

szerzõdésben, megállapodásban, megrendelésben meghatározott,9 Gazdálkodási Szabályzatban megrendelés-
hez nem kötött

……………………………………………………………………….. (eszköz megnevezése) beszállítását
a kötelezettségvállalásban foglalt feltételeknek (mennyiségben és minõségben) megfelelõen teljesítette.
A fentiek alapján a ………………………………. számú számlában szereplõ ………………………………Ft,

azaz ……………………………..……………………….. forint a …………………………………… pénzügyi forrás
terhére kifizethetõ.

Jelen teljesítés igazolás10:

� az utolsó teljesítésének igazolása a kötelezettségvállalás tekintetében (végszámla)

� nem az utolsó teljesítésének igazolása a kötelezettségvállalás tekintetében (részszámla)

A fenti kötelezettségvállalási adatok az irányadóak a kifizetéshez.

Dátum: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………
Teljesítést igazoló neve
(nyomtatott betûkkel)

…………………………………………
Teljesítést igazoló aláírása

…………………………………………
Kötelezettségvállaló

Beszerzés raktárra (a KBTF tölti ki)

Fõkönyvi számlaszám Összeg

…………………………………………………
Készletnyilvántartó aláírása

9 A megfelelõ szó aláhúzásával.
10 X-szel jelölni.
11 X-szel jelölni.
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15. számú függelék
a Gazdálkodási Szabályzathoz

12 PO tölti ki.
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16. számú függelék
a Gazdálkodási Szabályzathoz

Belsõ jogérvényességet igazoló aláírásokat tartalmazó ív

A ………………………………………………………………………………………… szerzõdõ partnerrel kötendõ
…………………………………………………… tárgyú ………………………………… iktatószámú szerzõdéshez

1. A szerzõdést elõkészítõ szervezeti egység vezetõje:*

…………………………………………… dátum: ……………………………………………
aláírás

Észrevétel:.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

2. Kötelezettségvállaló:

…………………………………………… dátum: ……………………………………………
aláírás

Észrevétel:.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

3. Pénzügyi osztály (elõzetes szignálás):

…………………………………………… dátum: ……………………………………………
aláírás

…………………………………………… Ft összegû keret – rendelkezésre áll
– nem áll rendelkezésre

PO nyilvántartási szám: PSZ Pénzügyi ütemezés: SKO 0

Észrevétel:.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

4. Beruházási osztály:

…………………………………………… dátum: ……………………………………………
aláírás

A szerzõdést megelõzõ, jogszabályban elõírt eljárásokat – lefolytatták
– nem folytatták le

központosított közbeszerzés / közbeszerzés közösségi é.h. elérése esetén/ közbeszerzés nemzeti é.h. elérése esetén/
egyszerû közbeszerzés /8 000 000 Ft (nettó) alatti besz. / mentesség

5. Közigazgatási, jogi és koordinációs fõosztály**:

…………………………………………… dátum: ……………………………………………
aláírás

Észrevétel:.......................................................................................................................................................................

* Amennyiben a szerzõdés más szakterületet is érint, az illetékes szervezeti egység vezetõjének is itt kell aláírni.
** Nem kell szignálnia a Szabályzat 24. §-ának (6) bekezdése szerinti szerzõdéseket.
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Záradék:

– A jogérvényesítési eljárás során felmerült észrevételek szerzõdésszövegben történõ átvezetését igazolom:
– A jogérvényesítési eljárás során észrevétel nem merült fel. Igazolom, hogy a szerzõdésszövegben a tervezethez ké-

pest változtatás nem történt:

(a kívánt rész aláhúzandó)

Budapest, 200… ……………………
……………………………………………………………

a szerzõdést elõkészítõszervezeti egység vezetõje

17. számú függelék
a Gazdálkodási Szabályzathoz

Szerzõdés nyilvántartó adatlap

Szerzõdõ partner megnevezése:

Székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Bankszámlaszáma:

Adószáma:

Kezdeményezõ szervezeti egység nyilvántartási száma:

Szerzõdéskötést kezdeményezõ szervezeti egység:

A szerzõdés tárgya:

Az eredeti szerzõdés megkötésének dátuma:13

Szerzõdés hatálya:

Pénzügyi forrás pontos megnevezése:

A szerzõdésben vállalt teljes összeg:

Teljesítés igazolására jogosult személy:

Kötelezettségvállaló neve:

Közbeszerzési adatok14:
1. Központosított közbeszerzési eljárás alá tartozik
2. Közbeszerzési eljárás közösségi é.h. elérése esetén
3. Közbeszerzés nemzeti é.h. elérése esetén
4. Egyszerû közbeszerzés
5. 8 000 000 Ft (nettó) alatti beszerzés
6. Mentességet élvez a közbeszerzési eljárás alól (Kbt. …………………§-a alapján:)

13 Szerzõdésmódosítás esetén töltendõ ki.
14 A megfelelõt kérjük aláhúzni.
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Pénzügyi ütemezés:

A nyilvántartásba vételhez csatolt iratok:

Dátum: Budapest, 200… év ……………………. hónap …… nap

…………………………………………
Adatlapot kitöltõ neve
(nyomtatott betûkkel)

………………………………………
Adatlapot kitöltõ aláírása

PO tölti ki elõzetes nyilvántartásba vételkor:

Szerzõdés nyilvántartási száma (PO): PO

Pénzügyi ütemezés: SKO 0

Partner kódja:

Dimenziók:

Nyilvántartásba vétel idõpontja:

Nyilvántartásba vevõ aláírása:

KBTF PO tölti ki pénzügyi ellenjegyzést követõen:

Pénzügyi ellenjegyzõ neve: PO

Ellenjegyzés dátuma: SKO 0

18. számú függelék
a Gazdálkodási Szabályzathoz

Utalás-felkérõ levél
pénzeszköz átadásra

Kérem, hogy a ………….. év ……………………………………………………...….. hó ………… napján megkötött
(Nyilvántartási száma: ……………………………………….………………., PO pénzügyi ütemezés: SKO 0 …………
.…...…………..……) megállapodás alapján …………………………. Ft, azaz ……………………………….. forint
bruttó összegû átutalást elõre teljesíteni szíveskedjen.

Jelen utalás-felkérõ levél a teljesítés igazolása alól nem mentesít.

Dátum: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………
kötelezettségvállaló

…………………………………………
teljesítés igazolására jogosult
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19. számú függelék
a Gazdálkodási Szabályzathoz

Utalás-felkérõ levél
konferencián, rendezvényen való részvételhez

Kérem, hogy a ………….. év ……………………………….….. hó ………… napján engedélyezett (nyilvántartási
száma:…………………… PO pénzügyi ütemezés: SKO 0…………….…...…………..……) konferencián, szakmai
továbbképzésen-oktatáson való részvételhez a …………………………. Ft, azaz ……………………………….. forint
bruttó összegû átutalást a mellékelt bizonylat alapján a ………………………… számlaszámra elõre teljesíteni
szíveskedjen.

A résztvevõ neve: ……………………………………… beosztása: .............................................................................
A szervezeti egység megnevezése: ................................................................................................................................
Pénzügyi forrás pontos megnevezése: ...........................................................................................................................

Jelen utalás-felkérõ levél a teljesítés igazolása alól nem mentesít, a konferenciát követõ 3 munkanapon belül a teljesí-
tés igazolását az arra kötelezett megteszi.

Dátum: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………
résztvevõ aláírása

…………………………………………………
a szervezeti egység vezetõjének aláírása

…………………………………………………
HIÜF vezetõjének aláírása

(kötelezettségvállaló)

20. számú függelék
a Gazdálkodási Szabályzathoz

TÁJÉKOZTATÓ
a Humánerõforrás, informatikai és mûszaki fõosztály Informatikai Osztálya által nyújtott szolgáltatások

igénybevételérõl

Ellátási feladatok Hogyan lehet az ellátást igénybe venni?

Hová kell az igényt megküldeni? Milyen módon?

Eszközigénylés:
– számítógép
– nyomtató
– programok
– egyéb alapszolgáltatás

Informatikai Osztály

1. számú Igénylõlap

– floppy
– nyomtató patron Informatikai Ügyelet

Budácsik Szilvia
Czmór Zsuzsanna

Telefon: 4878-571; 4878-576

– telefon Informatikai Osztály 2. számú Igénylõlap

Hibaelhárítás
Informatikai Ügyelet

Budácsik Szilvia
Czmór Zsuzsanna

Telefon: 4878-571; 4878-576
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1. számú Igénylõlap
a Gazdálkodási Szabályzat 20. számú függelékéhez

INFORMATIKAI ALAPSZOLGÁLTATÁS IGÉNYLÉSE

Igénylõ neve:

Szervezeti egysége:

Telefonszáma:

Telepítés helye:

Számítógép Új

csere (jelenlegi típusa)

Nyomtató Hálózati

Tûs

Tintasugaras

Laser

csere (jelenlegi típusa)

Programok

Egyéb

Igénylés dátuma: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………
igénylõ szervezeti egység vezetõjének neve

(nyomtatott betûkkel)

…………………………………………………
igénylõ szervezeti egység vezetõjének aláírása

Engedélyezés dátuma: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………………
engedélyezõ szervezeti egység vezetõjének

aláírása
(Informatikai Osztály)

10. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1491



2. számú Igénylõlap

a Gazdálkodási Szabályzat 20. számú függelékéhez

ADATLAP ÚJ TELEFON IGÉNYLÉSÉHEZ

Igénylõ neve:

Szervezeti egysége:

Telefonszáma:

Telepítés helye:

Készülék típusa:* 1. Digitális (új szürke)

2. Hagyományos analóg készülék

Hívójog:* Házi / Budapest / Budapest + T-Mobile / Országos / Nemzetközi

Egyéb vonalak: ................................................ a megfelelõ hívószám(ok)

................................................ beírandó(k) – pl. K: 111-98

Fõnök-titkári:* nem fõnöki/titkárnõi

Üzenetrögzítõ:* igen/nem

Budapest, 200...........................................

………………………………………………
igénylõ szervezeti egység vezetõje

* A megfelelõ rész aláhúzandó!
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21. számú függelék
a Gazdálkodási Szabályzathoz

TÁJÉKOZTATÓ
a Humánerõforrás, informatikai és üzemeltetési fõosztály Üzemeltetési osztálya által nyújtott szolgáltatások

igénybevételérõl

Humánpolitikai, informatikai és üzemeltetési fõosztály

Ellátási feladatok Hogyan lehet az ellátást igénybe venni?

Hova kell az igényt
megküldeni?

Milyen módon?
Ügyintézõ,

telefon

Információs táblák Üzemeltetési osztály feljegyzés Tarsoly András
telefon: 209

Dísznövény igénylése, pótlása, felújítása Üzemeltetési osztály feljegyzés Tarsoly András
telefon: 209

Költöztetés, takarítás Üzemeltetési osztály feljegyzés Tarsoly András
telefon: 209

Mobiltelefon telefonszámlákkal kapcso-
latos információ

Üzemeltetési osztály feljegyzés Mátyási István
telefon: 117

Irodatechnikai gépek
Audió-vizuális eszközök

Üzemeltetési osztály feljegyzés Kovács István
Telefon: 342

Irodaszer (negyedévente)
Tisztítószer (negyedévente)
Irodatechnikai eszközök
Konyhai eszközök

Üzemeltetési osztály 1. sz. igénylõlap Schmidtné Keveházi
Tünde

telefon: 123

Sokszorosítás Üzemeltetési osztály 2. sz. igénylõlap Szalai Elisabeth
telefon: 254

Tárgyalóhelyiség biztosítása
Technikai kiszolgálás

Üzemeltetési osztály 3. sz. igénylõlap Vincze Lajosné
telefon: 229

Névjegykártya készítése Üzemeltetési osztály 4. sz. igénylõlap Tarsoly András
telefon: 209

Faxok Üzemeltetési osztály 5. sz. igénylõlap Kovács István
Telefon: 342

Bútorok, berendezési tárgyak igénylése Üzemeltetési osztály 6. sz. igénylõlap Tarsoly András
telefon: 209

Fax patron, másológép toner
Fax, másoló hibaelhárítás

Üzemeltetési osztály telefonos
bejelentés

Kovács István
Telefon: 342
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1. számú Igénylõlap
a Gazdálkodási Szabályzat 21. számú függelékéhez

KÉSZLETIGÉNYLÉS

………………… Negyedév Hány fõ részére: …………… Oldalszám: …………

Igénylõ szervezeti egység:

Igénylõ neve/épület, szobaszáma:

Telefonszáma:

Cikkszám* Az igényelt készlet megnevezése
Mennyiség

egysége
Igényelt

mennyiség
Kiadott

mennyiség*

* MIÜF tölti ki.

Igénylés dátuma: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………
igénylõ szervezeti egység vezetõjének neve

(nyomtatott betûkkel)

…………………………………………………
igénylõ szervezeti egység vezetõjének aláírása

Engedélyezés dátuma: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………………
engedélyezõ szervezeti egység vezetõjének

aláírása
(Mûszaki Osztály)

Átvétel dátuma: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………………
Átvevõ neve

(nyomtatott betûkkel)

…………………………………………………
Átadó neve

(nyomtatott betûkkel)

…………………………………………………
Átvevõ aláírása

…………………………………………………
Átadó aláírása
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Oldalszám: ……

Cikkszám* Az igényelt készlet megnevezése
Mennyiség

egysége
Igényelt

mennyiség
Kiadott

mennyiség*

2. számú Igénylõlap
a Gazdálkodási Szabályzat 21. számú függelékéhez

SOKSZOROSÍTÁS MEGRENDELÉSE

Igénylõ szervezeti egység:

Igénylõ neve:

Telefonszáma:

Megrendelés tárgya:

Iktatószáma:

Minõsítése:

Megrendelt anyag: Oldalszám: Példányszám: Mérete: Borítója
A5 A4 A3 Elõlap Hátlap

Egyéb igények: Másolás fajtája: Tûzés fajtája: Kapcsok száma: Spirálozás:
egy-

oldalas
két-

oldalas
oldalt
tûzés

füzet-
tûzés

1 kapocs 2 kapocs

Kért határidõ:

Igénylés dátuma: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………
igénylõ szervezeti egység vezetõjének neve

(nyomtatott betûkkel)

…………………………………………………
igénylõ szervezeti egység vezetõjének aláírása

Engedélyezés dátuma: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………………
engedélyezõ szervezeti egység vezetõjének

aláírása
(Mûszaki Osztály)

Átvétel dátuma: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………………
átvevõ neve

(nyomtatott betûkkel)

…………………………………………………
átvevõ aláírása
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3. számú Igénylõlap

a Gazdálkodási Szabályzat 21. számú függelékéhez

IGÉNYLÕLAP RENDEZVÉNY SZERVEZÉSÉHEZ

Rendezvény megnevezése:

Rendezvényt szervezõ szervezeti egység:

Rendezvény szervezõje a szerv. egységnél:

Telefonszáma:

Rendezvény helye:

Rendezvény idõpontja,
tartama:

év: hó: nap: óra: tartam:

Igényelt szolgáltatás:

Várható létszám:

Terem lerendezése:

Feladatok felelõse a MEF-on*

* A MEF tölti ki.

Igénylés dátuma: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………
igénylõ szervezeti egység vezetõjének neve

(nyomtatott betûkkel)

…………………………………………………
igénylõ szervezeti egység vezetõjének aláírása

Engedélyezés dátuma: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………………
engedélyezõ szervezeti egység vezetõjének

aláírása
(Mûszaki Osztály)

Kapják:
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4. számú Igénylõlap
a Gazdálkodási Szabályzat 21. számú függelékéhez

NÉVJEGYKÁRTYA IGÉNYLÉSE

Igénylõ neve:

Beosztása:

Szervezeti egysége:

Telefonszám:

Darabszám:

Minõsége:* Egyoldalas: Kétoldalas:

* X-szel jelölni.

Egyéb feltételek:
(név, beosztás, a névjegykártya szövege, nyelvezete)

Igénylés dátuma: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………
igénylõ szervezeti egység vezetõjének neve

(nyomtatott betûkkel)

…………………………………………………
igénylõ szervezeti egység vezetõjének aláírása

Engedélyezés dátuma: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………………
engedélyezõ szervezeti egység vezetõjének

aláírása
(Mûszaki Osztály)

Átvétel dátuma: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………………
átvevõ neve

(nyomtatott betûkkel)

…………………………………………………
átadó neve

(nyomtatott betûkkel)

…………………………………………………
átvevõ aláírása

…………………………………………………
átadó aláírása
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5. számú Igénylõlap
a Gazdálkodási Szabályzat 21. számú függelékéhez

ADATLAP ÚJ FAXKÉSZÜLÉK
IGÉNYLÉSÉHEZ

Igénylõ szervezeti egység:

Igénylõ neve:

Telefonszáma:

Telepítés helye:

Faxvonal száma:

Igénylés dátuma: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………
igénylõ szervezeti egység vezetõjének neve

(nyomtatott betûkkel)

…………………………………………………
igénylõ szervezeti egység vezetõjének aláírása

Engedélyezés dátuma: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………………
engedélyezõ szervezeti egység vezetõjének

aláírása
(Mûszaki Osztály)

Átvétel dátuma: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………………
átvevõ neve

(nyomtatott betûkkel)

…………………………………………………
átadó neve

(nyomtatott betûkkel)

…………………………………………………
átvevõ aláírása

…………………………………………………
átadó aláírása
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6. számú Igénylõlap
a Gazdálkodási Szabályzat 21. számú függelékéhez

BÚTOROK, BERENDEZÉSI TÁRGYAK IGÉNYLÉSE

Igénylõ szervezeti egység:

Igénylõ neve/épület, szobaszáma:

Telefonszáma:

Leltári szám* Az igényelt berendezési tárgy megnevezése
Igényelt

mennyiség
Kiadott

mennyiség*

* Az ÜO tölti ki.

Igénylés dátuma: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………
igénylõ szervezeti egység vezetõjének neve

(nyomtatott betûkkel)

…………………………………………………
igénylõ szervezeti egység vezetõjének aláírása

Engedélyezés dátuma: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………………
engedélyezõ szervezeti egység vezetõjének

aláírása
(Mûszaki Osztály)

Átvétel dátuma: Budapest, 200… év ………………… hónap …… nap

…………………………………………………
átvevõ neve

(nyomtatott betûkkel)

…………………………………………………
átadó neve

(nyomtatott betûkkel)

…………………………………………………
átvevõ aláírása

…………………………………………………
átadó aláírása
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2. számú melléklet
a 20/2006. (K. V. Ért. 10.) KvVM utasításhoz

A KINCSTÁRI KÁRTYÁK
KEZELÉSÉRÕL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ

SZABÁLYZAT

I. fejezet

A szabályzat hatálya

1. §

(1) A kincstári kártyák kezelésérõl és használatáról
szóló szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya

a) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a to-
vábbiakban: KvVM) készpénzkímélõ fizetési rendszerére
(a továbbiakban: kincstári kártyarendszer), valamint

b) a KvVM
ba) kincstári kártyabirtokos és
bb) kincstári kártyák kezelését, elszámolását – a

munkaköri leírásban foglaltak szerint – ellátó
köztisztviselõire
terjed ki.

(2) Ahol Szabályzat KvVM-t említ, azon a részben ön-
állóan gazdálkodó a KvVM Fejlesztési Igazgatóságot és a
Vízügyi Központ és Közgyûjteményeket is érteni kell.

Alapfogalmak

2. §

E szabályzat alkalmazásában:
a) ATM (Automated Teller Machine): bankjegykiadó

automata, amely készpénzfelvételre, adott esetben kész-
pénz befizetésre és egyéb szolgáltatások igénybevételére
alkalmas;

b) elfogadóhely: mindazon hely (bankfiók, beváltóhely,
kereskedelmi elfogadóhely, ATM), ahol a kártya rendelte-
tésszerûen felhasználható;

c) kártyafedezeti számla: a Kincstári Számlából nyitott
alszámla, amely kizárólag a kártyákkal eszközölt tranzak-
ciók, valamint a kártyákkal összefüggõ díjak, költségek és
egyéb tételek elszámolására szolgál, melynek tulajdonosa
a KvVM;

d) kincstári bankkártya (kártya): a bank által a Kincstári
Kártyarendszerre vonatkozó Keretmegállapodás alapján a
Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: Kincstár)
együttmûködve kibocsátott, saját emblémával és/vagy
Nemzetközi Kártyaszervezet emblémájával ellátott névre
szóló, másra át nem ruházható plasztik, melynek birtokosa
a KvVM. Típusai:

da) intézményi kártya: a készletek, a kis értékû tár-
gyi eszközök beszerzésére, a nem rendszeres kis

összegû szolgáltatások ellenértékének kiegyen-
lítésére és készpénz felvételére szolgáló forint
alapú, kizárólag belföldön használható elektro-
nikus fizetési eszköz;

db) VIP kártya: a kártya használatára feljogosított
kártyabirtokosok utazási és dologi kiadásai ki-
egyenlítésére és készpénz felvételére szolgáló
külföldön használható elektronikus fizetési esz-
köz, amelyek lehetnek Eurocard/Mastercard,
VIP Ezüst és Arany kártya;

e) kártyabirtokos: a kincstári bankkártya rendeltetéssze-
rû használatára felruházott személy, aki a kártyát jogsze-
rûen birtokolja;

f) limit: a tranzakció összegére vonatkozó megkötés;
g) számlatulajdonos: a KvVM, mint a Kincstárnál kár-

tyafedezeti számlával rendelkezõ intézmény;
h) tranzakció: a kincstári bankkártya rendeltetésszerû

használata során, a kártya alapjául szolgáló számlán je-
lentkezõ terhelés, illetve jóváhagyás, továbbá az elfogadó-
hellyel történõ elszámolás.

i) tükörszámla kivonat: a hitelintézet által a számlatulaj-
donosnak megküldött kivonat, amely a kincstári kártya-
fedezeti számla forgalmi tételei mögötti analitikus egyez-
tetést biztosítja.

II. fejezet

A kincstári kártyafedezeti számla,
a kincstári bankkártya szerzõdés

3. §

(1) A kincstári kártyafedezeti számlák megnyitását a
Költségvetési, beruházási és tulajdonosi fõosztály Pénz-
ügyi osztálya (a továbbiakban: PO) kezdeményezi a jelen
Szabályzat 1. számú függeléke szerinti – „intézmény- és
számla törzsadatok bejelentése” elnevezésû – nyomtat-
vány felhasználásával. A nyomtatványt a PO kártyatípu-
sonként, illetve a megnyitandó kártyafedezeti számlánként
külön-külön állítja ki, és megküldi a Kincstárhoz további
ügyintézésre.

(2) A PO igénylése alapján – a KvVM igényének meg-
felelõen – a Kincstár bocsátja rendelkezésre a Kincstári
Bankkártya Szerzõdés megkötéséhez és a kártyaigénylés-
hez szükséges bizonylatokat, az Általános Szerzõdésköté-
si Feltételeket, az igényelt kártyatípusnak megfelelõ Szer-
zõdés kiegészítést.

(3) A PO a jelen Szabályzat 2. számú függelékében fog-
laltak szerint Kincstári Bankkártya Szerzõdést köt, amely-
nek joghatálya kiterjed mindkét (intézményi és VIP)
kincstári kártya típusra.

(4) A Kincstári Bankkártya Szerzõdés minden példá-
nyát eredeti aláírással és bélyegzõvel kell ellátnia a PO-
nak, tekintet nélkül arra, hogy a nyomtatványok önátíró-
sak.
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(5) A kitöltött és aláírt Kincstári Bankkártya Szerzõdést
a PO-nak a számlavezetõ kincstári fiókhoz kell benyúj-
tania.

III. fejezet

A kincstári kártyák fedezetének biztosítása

4. §

(1) A PO a kincstári kártyafedezeti számla megnyitását
követõen – az elsõ kártya igénylésével egy idõben – intéz-
kedik a kártyák használatához szükséges fedezet (mini-
mum az igénylendõ kártyák éves díja) kártyafedezeti
számlára történõ átvezetése iránt.

(2) Amennyiben a kártyafedezeti számlán nem áll ren-
delkezésre a bank által elszámolt tételek ellenértéke, a
Kincstár a hiányzó fedezet összegével automatikusan
megterheli a kártyafedezeti számlához kapcsolódó elõ-
irányzat-felhasználási keretszámlát, vagy a pénzforgalmi
folyószámlát. Az ellátási célú kiadási számlához kapcsoló-
dó intézményi kártya esetében a kártyafedezeti számla
esetében az esetleges fedezethiány rendezésérõl a PO-nek
kell gondoskodnia.

(3) A kártyafedezet folyamatos figyelemmel kisérését a
PO a bank által biztosított TeleBank szolgáltatás és a
számlakivonatok alapján végzi.

(4) Az aktuális pénzügyi igényeket – a folyamatos fede-
zet biztosítása érdekében – az intézményi kártya tekinteté-
ben a KBTF vezetõje, a VIP kártyák tekintetében a Közös-
ségi és nemzetközi fõosztály (a továbbiakban: KNF)
vezetõje határozza meg.

(5) A pénzügyi fedezetet mind a VIP kártyák, mind az
intézményi kártyák tekintetében a KBTF vezetõjének kell
biztosítani a kártyafedezeti számlához kapcsolódó megfe-
lelõ Kincstári Számlájáról a kártyafedezeti számlára törté-
nõ átutalással. [Az átutalási megbízáson a megfelelõ
Kincstári Tranzakciós Kód (KTK) párokat fel kell tüntetni
a KTK köteles számlák esetén.]

(6) Az intézményi kártya tekintetében a fedezetet a
KBTF vezetõjének oly módon kell biztosítania, hogy
amennyiben a fedezet 200 000 Ft alá csökken, akkor az al-
számla – az aktuális pénzügyi lehetõségek figyelembe vé-
telével – max. 3 500 000 Ft értékig feltöltésre kerüljön.

(7) A VIP kártya tekintetében a pénzügyi fedezet meg-
határozása a jóváhagyott éves kiküldetési és fogadási terv
költségvetési prognózisa figyelembe vételével történik,
melyet heti gyakorisággal a KNF aktualizál.

(8) Az VIP kártya tekintetében a fedezetet a KBTF ve-
zetõjének oly módon kell biztosítania, hogy amennyiben a
fedezet 1 000 000 Ft alá csökken, akkor az alszámla – az
aktuális pénzügyi lehetõségek figyelembe vételével –
max. 10 000 000 Ft értékig feltöltésre kerüljön.

(9) A PO az aranykártyán a készpénzfelvételi limit-
hez 100 000 Ft/nap, a kereskedõi elfogadóhely limithez

300 000 Ft/nap fedezetet, míg az ezüstkártyán a készpénz-
felvételi limithez 50 000 Ft/nap, a kereskedõi elfogadó-
hely limithez 300 000 Ft/nap fedezetet biztosít.

(10) A hetenként aktualizált pénzügyi kalkulációról és
a fedezetrõl a KNF és a PO megbízott munkatársainak
– elektronikus úton – folyamatosan tájékoztatniuk kell
egymást.

IV. fejezet

A kincstári kártyák használata

5. §

(1) A kincstári bankkártya használatára jogosultak körét
kártyatípusonként a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ
javaslatára a környezetgazdasági szakállamtitkár hagyja
jóvá.

(2) A kártyahasználatra szóló jogosultságot – a kötele-
zettségek figyelembe vételével – és a kártérítési felelõssé-
get a munkaköri leírásában rögzíteni kell.

(3) A PO a kártyabirtokosok számának megfelelõen
kártyát igényel az erre rendszeresített – a jelen Szabályzat
3/a.-3/b. számú függeléke szerinti – adatlapok kitöltésé-
vel. Az adatlapok tartalmazzák a kártyabirtokosok részére
a naponta felhasználható limiteket, amely értékéig hasz-
nálhatják a kártyájukat vásárlások, illetve szolgáltatások
ellenértékének kifizetésére mind belföldön, mind külföl-
dön.

(4) Új adatlap benyújtásával – a Kincstári Bankkártya
Szerzõdés megkötése után – bármikor további kártyák igé-
nyelhetõk, illetve a meglévõ kártyákra vonatkozó limitek
és a TeleBank funkció módosítható. Az egyes kártyafede-
zeti számlá(k)hoz tartozó kártyák nem csoportosíthatók át.

(5) Az adatlap minden példányát eredeti aláírással és bé-
lyegzõvel kell ellátnia a PO-nak függetlenül attól, hogy a
nyomtatványok önátírósak.

(6) A kitöltött és aláírt nyomtatványokat a PO-nak a
számlavezetõ kincstári fiókhoz kell benyújtania.

(7) Az adatlapok aláírt és visszakapott példányán a PO
kíséri figyelemmel a kártyákhoz tartozó limiteket és azok
változását.

(8) Az igényelt kártyákat és az azokhoz tartozó PIN kó-
dokat a Kincstár által megbízott OTP Bank Rt. készíti el és
a KBTF által meghatalmazott személy veszi át az OTP
Bank fiókjában a jelen Szabályzat 4. számú függeléke sze-
rinti – „eseti meghatalmazás” címû – nyomtatvány fel-
használásával.

(9) A kártyák és a PIN kódot tartalmazó boríték (a to-
vábbiakban: PIN boríték) biztonságos szállításáról a PO
köteles gondoskodni. A PIN borítékot sérüléstõl óvni kell
és átadásig a KvVM pénztárában elzárva kell õrizni.

(10) A PIN borítékot a kártyabirtokos részére a PO adja
át a jelen Szabályzat 5. számú függeléke szerinti nyomtat-
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vány felhasználásával. A nyomtatvány a kártyabirtokos
nyilvántartásba vételét is szolgálja.

(11) A kártyát a kártyabirtokosnak a hátoldalon lévõ
aláírás panelen alá kell írnia az adatlapon szereplõ aláírá-
sával egyezõ módon.

(12) Az intézményi kártyát a kártyabirtokos részére a
PO adja át a kártya átvételét követõ 8 napon belül.

(13) A VIP kártyát a PO a kártyabirtokos részére az uta-
zás megkezdése elõtt az aláírt kiküldetési rendelvény alap-
ján adhatja ki. A kártya kizárólag a külföldi kiküldetéssel
felmerült költségek kiegyenlítésére használható. A kártya-
birtokos a VIP kártyát a külföldrõl történõ hazatérését
követõ három munkanapon belül köteles a PO-on leadni.

6. §

(1) A KBTF vezetõjének feladata a kártyabirtokossal is-
mertetni, hogy milyen kártya és PIN kód õrzési, elszámo-
lási és anyagi felelõsségi kötelezettséggel tartozik a nála
lévõ kártyáért és az azzal végzett tranzakciókért.

(2) A kártyabirtokos a nyilvántartási nyomtatványon
tett nyilatkozatával igazolja, hogy megismerte és betartja a
kártya birtoklásával, használatával, õrzésével, letiltásával
és az elszámolással kapcsolatos kötelezettségeit.

(3) A PO a kártyabirtokos teljes körû tájékoztatása érde-
kében köteles jelen Szabályzatot és a kártyarendszerrel
kapcsolatban kiadott tájékoztató anyagokat a KvVM pénz-
tárában kifüggeszteni. Tájékoztató anyag különösen:

a) az intézményi tájékoztató anyag a kincstári kártya-
rendszerrõl;

b) általános szerzõdési feltételek a kincstári kártyához;
c) aktuális Hirdetmény;
d) C/M Intézményi kincstári kártya;
e) EC/MC Ezüst kincstári kártya;
f) EC/MC Arany kincstári kártya és
g) segédlet a Kincstári kártyák alkalmazásához

címû nyomtatványok.
(4) A kifüggesztett tájékoztató anyagok vonatkozó ré-

szeinek betartása a kártyabirtokosok, a számlatulajdonos,
és a kincstári kártyákkal foglalkozó munkatársakra nézve
kötelezõ.

(5) A kártyabirokos részére a PO folyamatosan bizto-
sítja kártyarendszerrel kapcsolatban kiadott tájékoztató
anyagokba és az Általános Szerzõdési Feltételek doku-
mentumokba való betekintés lehetõségét.

7. §

(1) A KBTF vezetõje köteles eljárni a kincstári kártya-
rendszert üzemeltetõ hitelintézetnél, ha jogosulatlan kár-
tyamûveletekkel terhelték meg kincstári kártyafedezeti
számlát.

(2) Jogosulatlan kártyahasználat esetén a PO köteles a
kincstári kártyát azonnali hatállyal letiltani a banknál.

(3) Jogosulatlan kártyahasználat esetén a kártyabirtokos
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény (a továbbiakban: Ktv.) vonatkozó elõírásai alapján a
tranzakciók összegének 100%-áig kártérítési felelõsség-
gel, valamint fegyelmi felelõsséggel tartozik.

(4) A jogtalanul felhasznált összeget a PO a kártyabirto-
kos illetményébõl a felhasználást követõ hónap(ok)ban – a
jogszabály adta feltételek mértékéig – levonja.

8. §

A kártyák nyilvántartására, õrzésére és kezelésére a
külön utasítás szerinti Pénzkezelési Szabályzat szigorú
számadású nyomtatványok fejezetében megfogalmazotta-
kat kell alkalmazni.

V. FEJEZET

A forgalom elszámolás módja

Intézményi kártyával végrehajtott tranzakciók
elszámolása

9. §

(1) Az intézményi kártya a kártyán szereplõ emblémá-
val megjelölt elfogadóhelyeken használható.

(2) Az intézményi kártya kizárólag belföldön használ-
ható vásárlásra és készpénzfelvételre a 10–11. §-ban meg-
határozott módon.

VÁSÁRLÁS INTÉZMÉNYI KÁRTYÁVAL

10. §

(1) Intézményi kártyával vásárolni csak a Gazdálkodási
Szabályzatnak megfelelõen lehet.

(2) A kártyával történõ vásárlás díjmentes tranzakció,
az elfogadóhelyek nem kérhetnek azért díjat.

(3) A kártyabirtokosnak a kártyával történt vásárlás al-
kalmával áfás számlát kell kérnie, amelyet a KvVM nevére
kell kiállítani.

(4) A kártyával történt fizetés igazolásaként az elektro-
nikus elfogadó terminál bizonylatot nyomtat, amelyet a
kártyabirtokos aláírásával igazol.

(5) A kártyabirtokosnak a kártyával végzett tranzak-
ciókkal el kell számolnia a PO-on.

(6) Az elszámolás az áfás számla és az ehhez hozzátû-
zött kártyás kifizetés megtörténtét igazoló terminál által
nyomtatott bizonylat leadásával történik.
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(7) A kártyabirtokos az intézményi kártyával történt vá-
sárlásokról a Gazdálkodási Szabályzatnak megfelelõen el-
számolást köteles készíteni.

(8) A felhasználások jogszerûségét a PO tételesen ellen-
õrzi és a jogtalan felhasználás(oka)t a kártyabirtokos
köteles megtéríteni.

KÉSZPÉNZFELVÉTEL
INTÉZMÉNYI KÁRTYÁVAL

11. §

(1) Készpénzfelvétel intézményi kártyával csak a Gaz-
dálkodási Szabályzatnak megfelelõen történhet.

(2) Készpénzfelvétel – költségkímélés céljából – elsõ-
sorban OTP Bank ATM-jénél történjen.

(3) A kártyabirtokos indokolt esetben – olyan kereske-
delmi és szolgáltató egységeknél történõ vásárlás esetén,
amelyek nem kártya elfogadóhelyek – az adatlapon megje-
lölt összegû napi készpénzelvételi limit összegéig vehet fel
készpénzt bankjegykiadó automatában, valamint a bank-
fiókokban és postahivatalokban.

(4) A kártyabirtokosnak az intézményi kártyával történt
készpénzfelvételkor elektronikus elfogadó eszköz által
nyomtatott bizonylattal és a felvett összeggel kell elszá-
molnia, valamint a készpénz vásárlást igazoló áfás szám-
lával.

(5) Amennyiben a bankjegykiadó automata nem ad ki
bizonylatot, a kártyabirtokosnak a PO munkatársát (elszá-
moltatót) értesítenie kell, és egy munkanapon belül írás-
ban kell nyilatkoznia a készpénzfelvétel dátumáról és
összegérõl, amely az elszámolás alapját képezi.

(6) A készpénzfelvétel összege és a KvVM nevére kiál-
lított áfás számla különbségét a KvVM házipénztárában be
kell fizetni.

(7) A kártyabirtokos az intézményi kártyával történt vá-
sárlásokról a Gazdálkodási Szabályzatnak megfelelõen el-
számolást köteles készíteni.

(8) A felhasználások jogszerûségét a PO tételesen ellen-
õrzi és a jogtalan felhasználás(oka)t a kártyabirtokos köte-
les megtéríteni.

(9) A kincstári kártyák használatával kapcsolatos szám-
viteli elszámolásokat külön törvényben és a költségvetési
szervek gazdálkodásával összefüggõ jogszabályokban rög-
zítettek betartásával a PO végzi.

VIP kártyákkal végrehajtott tranzakciók
elszámolása

12. §

(1) A VIP kártya a kártyán szereplõ emblémával megje-
lölt elfogadóhelyeken használható.

(2) A VIP kártya kizárólag külföldön használható a ki-
küldetés dologi kiadásainak fedezésére a 13–14. §-okban
meghatározott módon.

VÁSÁRLÁS VIP KÁRTYÁVAL

13. §

(1) Dologi kiadások az alábbi jogcímeken teljesíthetõk
VIP kártya felhasználásával:

a) szállodai költségek;
b) elõzetesen engedélyezett egyéb dologi kiadások,

amelyek az alábbiak lehetnek:
ba) a repülõtér/pályaudvar és a szálloda között kül-

földön felmerülõ utazási költségek;
bb) külföldön jogosan felmerülõ egyéb utazási költ-

ségek;
bc) hivatalos telefonbeszélgetés, távirat, fax költsé-

gei;
bd) internet szolgáltatás kiadásai;
be) konferenciai részvételi díjai;
bf) vásári belépõdíj;
bg) esetlegesen felmerülõ üzemanyagköltség;
bh) autópályadíj;
bi) vízumdíj;
bj) személygépkocsi bérleti díja;
bk) állami vezetõk esetében reprezentációs kiadá-

sok (fogadás, vendéglátás, stb.).
(2) Az (1) bekezdésben nem szerepelõ kiadásokat a kár-

tyabirtokos a VIP kártyával külföldön nem teljesíthet.
A megállapított külföldi napidíjat a devizapénztár bizto-
sítja.

(3) A kártyabirtokos a hivatalos külföldi kiküldetése al-
kalmával a külföldön kártyával történt szolgáltatás ellen-
értékének fizetésérõl a tartózkodási ország pénznemében
kiállított számlát és kártyabizonylatot kap. A kártyabi-
zonylaton a kártyabirtokos aláírásával igazolja a külföldi
vásárlás megtörténtét és annak kifizetését, miután ellen-
õrizte a kártyabizonylaton szereplõ adatokat.

(4) A (3) bekezdés szerinti számlákat és kártyabizonyla-
tokat kell az elszámoláskor a KNF részére 8 munkanapon
belül átadni, amely azokat – az ellenõrzést követõen – a
PO részére továbbítja 5 munkanapon belül.

(5) Elszámoláskor (a Gazdálkodási Szabályzat 9. számú
függeléke) a kártyabirtokos köteles az általa végzett tranz-
akciókról összesítést készíteni, amelyen tételesen felsorol-
ja a vásárlások és készpénzfelvételek adatait, mellékelve a
kapott bizonylatokat. Ezzel az összesítéssel a kártyabirto-
kos igazolja azt is, hogy az elszámoláskor minden bizony-
latot leadott, amelybõl egy másolati példányt magánál tart,
és amelyen az átvevõ eredeti aláírással igazolja a bizonyla-
tok átvételét.

(6) A felhasználások jogszerûségét a KNF és a PO téte-
lesen ellenõrzi, a jogtalan felhasználásokat a kártyabirto-
kossal megtérítteti.
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KÉSZPÉNZFELVÉTEL VIP KÁRTYÁVAL
KÜLFÖLDÖN

14. §

(1) A kártyabirtokos hivatalos kiküldetése alkalmával
csak a 13. § (1) bekezdésében felsorolt jogcímekre hasz-
nálhatja kártyáját készpénzfelvételre.

(2) Külföldön a kártyával minden esetben a tartózkodási
ország valutájában jut készpénzhez a kártyabirtokos, ame-
lyet a kártyabizonylat igazol. A kártyabirtokos a kártyabi-
zonylat, valamint a tartózkodási ország pénznemében kiál-
lított számla leadásával számol el a KNF-on 8 munkana-
pon belül, amely – az ellenõrzését követõen – a PO részére
továbbítja azt 5 munkanapon belül.

(3) Elszámoláskor (a Gazdálkodási Szabályzat 9. számú
függeléke) a kártyabirtokos köteles az általa végzett tranz-
akciókról összesítést készíteni, amelyen tételesen felsorol-
ja a vásárlások és készpénzfelvételek adatait, mellékelve a
kapott bizonylatokat. Ezzel az összesítéssel a kártyabirto-
kos igazolja azt is, hogy az elszámoláskor minden bizony-
latot leadott, amelybõl egy másolati példányt magánál tart
és amelyen az átvevõ eredeti aláírással igazolja a bizonyla-
tok átvételét.

(4) Amennyiben a bankjegykiadó automata nem ad ki
bizonylatot, a kártyabirtokosnak a PO munkatársát (elszá-
moltatót) telefonon értesítenie kell, és írásban nyilatkoznia
kell – a hazaérkezését követõ egy munkanapon belül – a
készpénzfelvétel dátumáról és összegérõl, amely az elszá-
molás alapját képezi.

(5) A felhasználások jogszerûségét a KNF és a PO téte-
lesen ellenõrzi, a jogtalan felhasználásokat a kártyabirto-
kossal megtérítteti.

VI. fejezet

Kártyaletiltások, pótkártya igénylések és megújítások

15. §

(1) Amennyiben a kártyabirtokos a kártyáját elveszíti,
ellopják, vagy kikerül az ellenõrzési körébõl, annak hasz-
nálatát haladéktalanul le kell tiltania a Hirdetményben és
az Általános Szerzõdési Feltételekben meghatározott mó-
don, elsõsorban az OTP TeleBank rendszerének használa-
tával.

(2) Ha a kártyabirtokos a haladéktalan letiltást neki fel-
róható okból elmulasztja és ezzel a számlatulajdonosnak
kárt okoz, a Ktv. 57–58. §-ai szerinti kártérítési felelõsség-
gel tartozik.

(3) A kártya letiltását követõen a kártyabirtokosnak
azonnal be kell jelentenie azt a KBTF vezetõjének, aki in-
tézkedik a letiltott kártya pótlása iránt.

(4) A cserére szoruló kártyákat érvénytelenítve, új adat-
lap kitöltésével együtt, a PO adja le a számlavezetõ kincs-
tári fiókban.

(5) A tiltott, pótolt, lecserélt kártya adatait a „kártya
igénybevételének nyilvántartása” nyomtatványon (5. szá-
mú függelék) a PO tünteti fel.

(6) A lejárt kártyákat a kártyabirtokosoktól a PO bevon-
ja és azokat érvénytelenítve (mágnescsík többszöri átlyu-
kasztásával) a számlavezetõ kincstári fióknál leadja.

(7) A kincstári kártyák a rajtuk feltüntetett hónap utolsó
napján 24 óráig érvényesek. Amennyiben a PO egy adott
kártyát a lejárat elõtt az Általános Szerzõdési Feltételeken
meghatározott idõn belül nem szüntet meg, a bank automa-
tikusan gondoskodik a kártya megújításáról és a lejárat hó-
napjának közepétõl lehetõséget biztosít a lejárat elõtti kár-
tyacserére.

(8) A megújított kártyát csak a lejárt kártya leadása után
lehet a fiókoktól átvenni.

(9) A lejárat miatti kártyacseréhez adatlapot nem kell ki-
állítani. A megújított kártyák átvételéhez a Szabályzat 4.
számú függeléke szerinti meghatalmazás szükséges.

(10) A megújított kártya a lejárattól eltérõ sorszámmal
kerül kibocsátásra, amit a „kártya igénybevételének nyil-
vántartása” nyomtatványon fel kell tüntetni, de az elektro-
nikus eszközökön történõ használatot biztosító PIN kód
változatlan marad.

(11) A kártyabirtokos munkaviszonya megszûnésének,
illetve a kártyahasználatra jogosultság visszavonásának
tényét köteles írásban a KBTF vezetõjének jelezni.

(12) A KBTF vezetõje köteles a kártyabirtokos köztiszt-
viselõi jogviszonyának, munkaviszonyának megszûnése
esetén, illetve a kártyahasználatra jogosultsága visszavo-
násakor a kincstári kártyát azonnal bevonni.

(13) Ha a kártyabirtokostól a kártya bevonásra kerül, a
„kártya igénybevételének nyilvántartása” nyomtatványra
(5. számú függelék) a PO azt felvezeti, a kártyát érvényte-
leníti (a mágnescsíkon történõ többszöri átlyukasztással),
és adatlap kitöltésével átadja a számlavezetõ kincstári fi-
óknak további ügyintézésre.

(14) Bevonáskor a kártyával végzett tranzakciókkal a
PO soron kívül elszámoltatja a kártyabirtokost.

(15) Amennyiben a köztisztviselõi jogviszonyát, illetve
munkaviszonyát megszüntetõ kártyabirtokos távozásakor
kártyáját nem adja le, a munkáltató jogosult a kártya hala-
déktalan letiltására azzal, hogy a letiltás költsége a Ktv.
71. § (2) bekezdés a) pontjára, illetve az Mt. 97. §-ára hi-
vatkozással a kártyabirtokost terheli.

VII. fejezet

Kincstári kártyafedezeti számla és bankkártya szerzõdés
megszüntetése

16. §

(1) A kincstári kártyafedezeti számla megszüntetése
esetén a PO a számlához tartozó összes kártyát bevonja a
kártyabirtokosoktól, azokat érvénytelenítve, kártyánként
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kitöltött és cégszerûen aláírt adatlap kíséretében átadja a
számlavezetõ kincstári fióknak további ügyintézésre.

(2) Egy számla megszüntetése a többi számla mûködé-
sét nem befolyásolja, és a szerzõdés is érvényben marad.

(3) A kincstári kártyafedezeti számla megszüntetéséhez
a PO kiállítja az „intézmény- és számla törzsadatok beje-
lentése” címû – a jelen Szabályzat 1. számú függeléke sze-
rinti – nyomtatványt és benyújtja a Kincstárhoz további
ügyintézésre.

(4) Kincstári Bankkártya Szerzõdés felmondása esetén
a PO az összes számlához tartozó valamennyi kártyát ér-
vénytelenítve, kártyánként kitöltött és cégszerûen aláírt
adatlappal – a szerzõdés felmondását igazoló jognyilatko-
zat kíséretében – visszaküldi a számlavezetõ kincstári
fióknak.

(5) Amennyiben a KvVM a szerzõdés felmondáshoz
nem csatolja érvénytelenítve az összes birtokában lévõ
kártyát, a bank/Kincstár a hiányzó kártyákat letiltja a tiltási
díj jogszerû felhasználásával.

(6) A Kincstár a bizonylatok és az érvénytelenített kár-
tyák ellenõrzése után gondoskodik arról, hogy a Kártyafe-
dezeti Tükörszámla és a Kincstári Bankkártya Szerzõdés a
Kincstári Kártyákra vonatkozó Hirdetményben és Általá-
nos Szerzõdési Feltételekben meghatározott idõ elteltével
megszûnjön.

(7) A felmondási idõ alatt sor kerül az idõ közben még
beérkezett tranzakciók terhelésére.

(8) A felmondási idõ lejártával megtörténik a Kártyafe-
dezeti Tükörszámla végelszámolása, az egyenleg vissza-
vezetése és a számla megszüntetése.

10. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1505

1. számú függelék
a kincstári kártyák kezelésérõl és használatáról szóló szabályzathoz

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR ……………………
Számlanyilvántartás (Felügyeleti szerv)

INTÉZMÉNY- ÉS SZÁMLA TÖRZSADATOK BEJELENTÉSE

A bejelentés oka: számlanyitás, megszüntetés, adatmódosítás (A kívánt szöveg aláhúzandó!)
Minden egyes számláról külön-külön törzsadat bejelentõ lapot kell kiállítani!

Adóazonosító száma
(törzsszám)

Szakágazat Szektor Fejezet Terület Érvénybelépés kelte

A szervezet megnevezése:

Adószáma:

A szervezet székhelye és címe:

A szervezet államháztartási
egyedi azonosítója (AHT-I)

Nem önálló intézmény esetén
az irányító szerv AHT-I-je

Számlaszáma:

Számla megnevezése:

Számlavezetõ fiók neve:

Kártyafedezeti számla Intézményi kártyafedezeti számla:

VIP kártyafedezeti számla:



VÁLTOZÁS ESETÉN

A változást érintõ
adat megnevezése

Régi adat
Újonnan

bejelentett adat

Számlamegszüntetés esetén
Jogutód számlaszáma:
Jogutód megnevezése:

MEGJEGYZÉS

– Számlamegszüntetés csak egyenleg nélküli számla esetén lehetséges
Az átvezetéssel kapcsolatos teendõk:

– Ha az Intézmény számláit a Budapesti Igazgatóság vezeti,
van-e fiók bérlete: igen – nem
száma: ………………

– A Pénzügyminisztérium engedélyének száma (kitöltendõ a szükséges esetekben).

– Esetleges egyéb közlendõk

Dátum:

………………………………………
APEH–SZTADI

………………………………………
Felügyeleti szerv cégszerû aláírása

………………………………………
Magyar Államkincstár
engedélyezõ szervezete

Iktatószám:

Ügyintézõ:

Dátum:

………………………………………
Magyar Államkincstár

számlanyilvántartás
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2. számú függelék
a kincstári kártyák kezelésérõl és használatáról szóló szabályzathoz

10. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1507



3/a. számú függelék
a kincstári kártyák kezelésérõl és használatáról szóló szabályzathoz
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3/b. számú függelék
a kincstári kártyák kezelésérõl és használatáról szóló szabályzathoz

10. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1509



4. számú függelék
a kincstári kártyák kezelésérõl és használatáról szóló szabályzathoz

ESETI MEGHATALMAZÁS

Alulírott …………………………………………………(Számlatulajdonos intézmény neve) mint a Magyar Állam-
kincstárnál Kártyafedezeti Számlával rendelkezõ intézmény, meghatalmazzuk a következõ személy(eke)t

Név Szem. ig. szám Aláírás
1. ……………………………………… ……………………… …………………………………
2. ……………………………………… ……………………… …………………………………
3. ……………………………………… ……………………… …………………………………

hogy a Magyar Államkincstár Számlavezetõ Fiókjánál illetve az OTP V. kerületi fiókjánál felvegye az alábbi értéke-
ket:

Kincstári kártya: db
PIN boríték: db

Felhívjuk a fiók figyelmét, hogy a személyazonosság ellenõrzése után a fent megjelölt személy(ek), mint képviselõ(k)
kezéhez teljesítse a Kincstári kártya(ák) és PIN boríték(ok) átadását.

Ezt a meghatalmazást a Kártyafedezeti Számla feletti rendelkezési jogunknál fogva bocsátottuk ki.

Fenti meghatalmazás 200… év ……………… hó …… napra/napig érvényes.

Kelt:………………………..

……………………………………………………………
Számlatulajdonos aláírása és bélyegzõ lenyomata

(Kincstárnál bejelentett módon)

……………………………………………………………
Honos Fiók
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4. számú függelék
a kincstári kártyák kezelésérõl és használatáról szóló szabályzathoz

PIN BORÍTÉK ÁTVÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………… (kártyabirtokos neve) kijelentem, hogy a PIN kódot tartalmazó borítékot sértetlenül átvettem.

Dátum: 200 hó nap

………………………………………………
Átadó

………………………………………………
Átvevõ

KÁRTYA IGÉNYBEVÉTELÉNEK (ÁTADÁS-ÁTVÉTEL) NYILVÁNTARTÁSA

Kártya száma: Lejárat dátuma:

IAPA szám: Készpénzfelvételi limit:

Kártyabirtokos neve: Kereskedõi elfogadóhely limit:

Igénybevétel ideje Átvevõ aláírása Úticél Leadás napja Átvevõ aláírása Megjegyzés
(kártyacsere, kártyaletiltás stb.)

Nyilatkozat: A kártya birtoklásával, használatával, õrzésével, letiltásával az elszámolással kapcsolatos kötelezettségeimet megismertem, betartom.

Dátum: 200 hó nap

………………………………………………
Kártyabirtokos aláírása
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3. számú melléklet
a 20/2006. (K. V. Ért. 10.) KvVM utasításhoz

A GÉPJÁRMÛVEK ÜZEMELTETÉSÉRÕL
ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

I. fejezet

A szabályzat hatálya

1. §

(1) A Gépjármûvek üzemeltetésérõl és használatáról
szóló szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) hatálya

a) a KvVM Igazgatás tulajdonát képezõ
aa) személyes használatban lévõ gépjármûvek;
ab) hivatásos gépkocsivezetõ nélkül üzemeltetett

gépjármûvek (a továbbiakban: „kulcsos” gép-
jármû);

ac) hivatásos gépkocsivezetõvel üzemeltetett gép-
jármûvek [aa)–ac) alpontok a továbbiakban
együtt: hivatali gépjármû];

b) a KvVM Igazgatásban dolgozók tulajdonában lévõ
gépjármûvek;

c) bérelt és egyéb jogcímen használt gépjármûvek;
d) a KvVM Igazgatással szerzõdéses viszonyban álló

taxi szolgálat
igénybevételére, használatának rendjére és használattal
kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre terjed ki.

(2) KvVM Igazgatás alatt a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztériumot (a továbbiakban: Minisztérium), a
részben önállóan gazdálkodó a Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóságát, valamint a szintén részben önállóan gazdál-
kodó Vízügyi Központ Közgyûjteményeket kell érteni.

II. fejezet

Általános rendelkezések

2. §

(1) Személyes gépjármû használatra jogosult
a) a miniszter,
b) az államtitkár,
c) a szakállamtitkárok és a
d) a miniszterelnök külön jogszabály1 szerinti engedé-

lyével rendelkezõ személyek.
(2) A személyes gépjármûhasználatra a külön jogsza-

bály2 rendelkezései az irányadók.

1 Lásd: 174/2006. (VIII. 11.) Korm. rendelettel módosított 136/2006.
(VI. 26.) Korm. rendelet 14. §

2 Lásd: 174/2006. (VIII. 11.) Korm. rendelettel módosított 136/2006.
(VI. 26.) Korm. rendelet 9. §

(3) A KvVM Igazgatás munkatársai a munkavégzéssel
kapcsolatban „kulcsos” gépjármûvet, hivatásos gépkocsi-
vezetõvel üzemeltetett gépjármûvet, valamint taxi szolgál-
tatást, illetve saját gépjármûvüket vehetik igénybe. Az
igénybevétel jogosságáért az engedélyt adó a felelõs.

(4) „Kulcsos” gépjármû, valamint taxi csekk az állami
vezetõk titkársága, illetve a miniszteri kabinet részére ad-
ható. A taxi csekk kiadását – a jelen szabályzat 13. számú
függeléke szerinti nyomtatványon – a jogi és koordinációs
szakállamtitkár engedélyezi.

III. fejezet

A gépjármûvek üzemben tartása, vezetése,
nyilvántartása

3. §

(1) A hivatali gépjármûvek jogszabályoknak megfelelõ
üzemeltetéséért, az üzembiztonsági, a közlekedésbizton-
sági, a munkavédelmi, a környezetvédelmi feltételek meg-
létéért, a gépjármûvek megfelelõ mûszaki állapotáért, to-
vábbá a hivatali gépjármûvezetéshez elõírt menetokmá-
nyok meglétéért a gépjármû kiadásakor a gépjármûfenn-
tartó tevékenység személyi és dologi feltételeirõl szóló kü-
lön jogszabályok3 elõírásainak megfelelõen a Humánerõ-
forrás, informatikai és Üzemeltetési fõosztály (a további-
akban: HIÜF) Üzemeltetési osztály (a továbbiakban: ÜO)
– az üzemeltetés során a gépjármû vezetõje – a felelõs.

(2) Hivatali célra igénybevett saját gépjármû jogszabá-
lyi elõírásoknak megfelelõ üzemeltetéséért, mûszaki álla-
potának, közlekedésbiztonsági és a környezetvédelmi elõ-
írásoknak történõ megfelelõségének betartásáért a gépjár-
mû tulajdonosa – jogos használója – felelõs.

(3) A hivatali gépjármûvek vezetésére az jogosult, aki
az adott gépjármû kategóriára érvényes „Vezetõi Enge-
déllyel” rendelkezik, valamint a hivatali gépjármûvek
használatára vonatkozó szabályokat elsajátította, jelen
szabályzatot megismerte és azt magára nézve kötelezõen
elfogadta. A hivatali gépjármû vezetése arra illetéktelen
személy részére nem engedhetõ át.

(4) A hivatali gépjármûvek vezetésére jogosult szemé-
lyek részére az ÜO a jelen szabályzat 1. számú függeléke
szerinti vezetési engedélyt állít ki, amelynek érvényességi
ideje nem lehet hosszabb a „Vezetõi Engedély” érvényes-
ségénél.

(5) A személyes használatú gépjármûhöz a jelen sza-
bályzat 2. számú függeléke szerinti Személygépkocsi
üzemanyag lap, és a 3. számú függelék szerinti egyszerûsí-
tett menetlevél tartozik.

3 37/2001. (XI. l4.) KÖVIM rendelettel, valamint a 29/2004. (III. 12.)
GKM rendelettel módosított 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet.
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(6) A „kulcsos”, valamint a hivatásos gépkocsivezetõ-
vel üzemeltetett gépjármûvekhez részletes – szigorú elszá-
molású nyomtatványnak megfelelõ, a jelen szabályzat
4. számú függeléke szerinti – menetlevelet kell alkalmaz-
ni. A menetlevelet az igénybevevõ vezetni, az utazást en-
gedélyezõ azt ellenõrizni köteles. A menetlevelek elszá-
molása is a szigorú elszámolású nyomtatványok rendje
szerint történik.

(7) A menetlevelet a gépjármû vezetésére jogosultak ne-
vének feltüntetésével az ÜO adja ki.

(8) A gépjármûvek átadása és átvétele az erre a célra
rendszeresített – a jelen szabályzat 5. számú függeléke
szerinti – formanyomtatvány felhasználásával történik.

(9) A gépjármûvekrõl az ÜO nyilvántartást vezet.

IV. fejezet

A gépjármûvek igénybevételi rendje

4. §

(1) A hivatásos gépkocsivezetõvel üzemeltetett gépjár-
mûvek használatát az ÜO, a „kulcsos” gépjármûvek hasz-
nálatát az állami vezetõi titkárság, illetve a miniszteri kabi-
net koordinálja.

(2) A hivatásos gépkocsivezetõvel üzemeltetett gépjár-
mûvekkel történõ személyszállítási igényeket a tervezett
igénybevételt megelõzõen lehetõleg öt nappal elõbb kell a
jelen szabályzat 6. számú függeléke szerinti formanyom-
tatványon az ÜO-ra leadni. Az igénybevételt a jogi és
koordinációs szakállamtitkár engedélyezi.

(3) A „kulcsos” gépjármûvek használatát a jelen sza-
bályzat 7. számú függeléke szerinti nyomtatványon kell
igényelni. A használatot az irányítói jogkört ellátó állami
vezetõ, illetve a kabinetfõnök, vagy az általuk írásban fel-
hatalmazott vezetõ engedélyezi. A használatot engedélye-
zõ nyomtatványt le kell adni az ÜO-ra nyilvántartás céljá-
ból.

(3) A hivatali gépjármûvek hivatalos külföldi utazásra
történõ igénybevételét a munkáltatói jogkör gyakorlójá-
nak javaslata alapján a jogi és koordinációs szakállamtit-
kár engedélyezi. A gépjármû külföldre történõ kiviteléhez
kapcsolódó – 8. és 9. számú függelékek szerinti – okmá-
nyok elõkészítése az ÜO feladata.

(4) Amennyiben hivatali gépjármû nem áll rendelkezés-
re, a köztisztviselõ a belföldi kiküldetéséhez saját tulajdo-
nában álló gépjármûvét is használhatja. A használatot a
munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslata alapján az irá-
nyítói jogkört ellátó állami vezetõ, illetve a kabinetfõnök,
vagy az általuk írásban felhatalmazott vezetõ engedélyezi.
A költségtérítés kifizetésérõl a Költségvetési, beruházási
és tulajdonosi fõosztály a Pénzügyi osztály (a továbbiak-
ban: PO) útján intézkedik az útnyilvántartásban regisztrált

kilométerek és a személyi jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXVII. törvényben meghatározott adómentes térítési
díj alapján.

(5) Saját gépjármû használata esetén ki kell tölteni a je-
len szabályzat 10. számú függeléke szerinti „Gazdaságos-
sági indoklás a saját személygépjármû hivatali útra történõ
használatához” formanyomtatványt.

(6) A hivatalos út befejezését követõen a használatra jo-
gosult köteles haladéktalanul gondoskodni az elszámolás-
ról.

V. fejezet

A gépjármûvek üzemanyag ellátása,
üzemanyag kártya használat

5. §

(1) A hivatali gépjármûvek üzemanyagának vásárlása
kizárólag a gépjármû forgalmi rendszámára kiállított és
üzemanyag vásárlására jogosító hitelkártya (a továbbiak-
ban: MOL kártya) ellenében történhet. Külföldön használ-
ható az Euro Shell kártya, melyet írásos igénylés esetében
az ÜO biztosít.

(2) Az (1) bekezdés szerinti üzemanyagkártyával üzem-
anyag, ablakmosó folyadék, jégoldó és jégkaparó vásárol-
ható, valamint mosatás végeztethetõ.

(3) Amennyiben a hitelkártya használatának akadálya
van (kártyahiba) a kútkezelõnél kártyaelfogadási jegyzõ-
könyv felvételét kell kérni. A hibás kártyát és a kártyaelfo-
gadási jegyzõkönyvet haladéktalanul át kell adni az ÜO-
nak, mely gondoskodik csere kártya kiadásáról és a hibás
kártya lecseréltetésérõl.

(4) A benzinüzemû gépjármûveket 95-ös ólommentes
benzinnel kell üzemeltetni. A gépjármûveket – a (5) be-
kezdésben foglaltak kivételével – minden esetben tele kell
tankolni. Tankoláskor fel kell tüntetni a kilométeróra
állását.

(5) Nem az (1) bekezdés szerinti kártyával történõ tan-
kolásnál csak a továbbhaladáshoz szükséges üzemanyag
ellenértéke számolható el a Minisztérium nevére és címére
kiállított azon áfás számlával, melyet a benzinkút állít ki a
forgalmi rendszám és a kilométeróra állás feltüntetésével.

(6) Üzemanyag vásárláskor minden esetben kérni kell
– a MOL kártyával történõ vásárlás esetén a terhelési bi-
zonylaton (nyugta) túl – az üzemanyagkártya használatát
igazoló bizonylatot is.

(7) A hitelkártya elvesztését azonnal jelezni kell az
ÜO-nak. Ha ennek akadálya van, személyesen kell gon-
doskodni a kártya letiltásáról. Ennek elmulasztásából ere-
dõ károkért a használót terheli a felelõsség.

(8) Az ÜO gondoskodik az üzemanyagkártyák megren-
delésérõl, és arról nyilvántartást vezet, egyezteti és ellen-
õrzi a megküldött számlákat.
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(9) Kenõanyag vásárlás és annak gépjármûbe való be-
töltése csak az ÜO engedélye alapján történhet.

(10) A gépjármûvek üzemeltetéséhez szükséges egyéb
anyagok beszerzése az ÜO elõzetes engedélyével és a PO
ellenjegyzésével ellátott engedélyokmány birtokában tör-
ténhet.

(11) A „kulcsos” gépjármûvet igénybevevõ az igénybe-
vétel befejeztével a 2. § (4) bekezdése szerinti szervezeti
egységnél a gépkocsi kezelésével megbízott személynek
tartozik elszámolni az üzemanyag felhasználásával és az
egyéb költségeivel, aki a számlákat és nyugtákat összesíti
és az állandó használókra is vonatkozó szabályok szerint
elszámol.

(12) Az elszámolásnak minden hónap utolsó napjának
megfelelõ kilométerszámláló állás figyelembevételével le-
zárt menetlevéllel és a kitöltött Személygépkocsi üzem-
anyag lappal a tárgyhót követõ hónap 05. napjáig kell
megtörténnie az ÜO-on. Az engedélyezett üzemanyag-
norma túllépésébõl eredõ többletköltséget a gépjármû ve-
zetõje – az ÜO vizsgálatának eredményétõl függõen – kö-
teles megtéríteni.

(13) A határidõre történõ elszámolás elmulasztásából
eredõ károkért a „kulcsos” gépjármû kezelésével megbí-
zott személy, illetve az állandó használó teljes felelõsség-
gel tartozik.

(14) „Kulcsos” gépjármû átadása-átvétele csak tele tan-
kolva, tiszta állapotban történhet az igénybevétel alatt
megtett út hosszától függetlenül.

(15) Az elõzõ bekezdésben foglalt rendelkezéseket érte-
lemszerûen a bérelt és egyéb jogcímen használt gépjármû-
vek esetén is alkalmazni kell.

VI. fejezet

Gépjármûvek javíttatása, cseréje

6. §

(1) A hivatali, a bérelt és egyéb jogcímen használt gép-
jármûvek javíttatása az ÜO feladata.

(2) Saját gépjármû hivatali célú igénybevétele során be-
következett meghibásodás javításának költségei a gépko-
csi tulajdonosát, jogos használóját terhelik.

(3) A javítási igényeiket a használóknak az ÜO-nál kell
bejelenteniük. A javíttatást az ÜO a szabályzat 11. számú
függeléke szerinti írásos megrendelés birtokában a kijelölt
szervizben végeztetheti el.

(4) A gépjármûvek garanciális idõszak alatti javíttatása
csak az erre feljogosított szakszervizben végeztethetõ.

(5) A gépjármû bármilyen váratlan meghibásodását be
kell jelenteni az ÜO-on. Az osztály engedélye után – a to-

vábbhaladás biztosítása érdekében – segélyszolgálat vehe-
tõ igénybe.

(6) A javítás idején felmerülõ szállítási igényeket lehe-
tõleg a 2. § (4) bekezdése szerinti szervezeti egységnél
lévõ más gépjármûvel kell megoldani.

VII. fejezet

Gépjármûvek biztosítása

7. §

(1) A hivatali gépjármûvek kötelezõ felelõsségbiztosí-
tását és a hivatali gépjármû országhatáron kívüli igénybe-
vételéhez a nemzetközi biztosítási bizonylat beszerzését a
gépjármû üzembentartójának kötelezõ felelõsségbiztosítá-
sáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet alapján az
ÜO végzi.

(2) A hivatali gépjármûvekre CASCO biztosítást kell
kötni.

(3) Amennyiben a közúti baleset bekövetkezésének kö-
rülményei miatt a gépkocsiban keletkezett kárt CASCO
biztosítással kell rendezni, a gépkocsi vezetõjével szem-
ben – vétkessége és közrehatása arányában, az önrész mér-
tékéig – a külön jogszabályok4 kártérítési felelõsségre vo-
natkozó szabályait kell alkalmazni.

(4) Saját tulajdonú gépjármûvet hivatalos kiküldetésre
akkor lehet igénybe venni, ha a gépjármûre az igénybevé-
tel ideje alatt kötelezõ, valamint 100.000 Ft-ot meg nem
haladó önrészesedés mellett töréskárra is kiterjedõ
CASCO biztosítás van érvényben és a tulajdonos ezt iga-
zolja, illetve a tulajdonos nyilatkozatában vállalja, hogy a
saját hibájából bekövetkezõ baleset esetén az abból eredõ
kárért felel (szabályzat 12. számú függelék).

VIII. fejezet

Eljárás baleset esetén

8. §

(1) Közúti baleset bekövetkezése esetén a KRESZ vo-
natkozó szabályai szerint kell eljárni.

(2) Saját gépjármû hivatali célra történõ használata so-
rán bekövetkezett baleset esetén a gépjármû tulajdonosa,
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jogos használója köteles a balesetrõl hivatali felettesét,
vagy az ÜO-t haladéktalanul értesíteni. A bekövetkezett
anyagi és személyi károkért, vagy nem anyagi kárból ere-
dõ követelésekért a gépjármûvet használó köteles helyt-
állni, azok a költségvetés terhére nem számolhatók el.

(3) Amennyiben a felelõsséget a baleset helyszínén nem
sikerül egyértelmûen tisztázni, illetve személyi sérülés tör-
tént, vagy nem magyar állampolgárral történt a baleset, a
gépjármûvezetõ köteles rendõri intézkedést kérni.

(4) Ha a károkozó személye a kár észlelésekor nem álla-
pítható meg, a gépjármûvezetõ köteles feljegyzésben rög-
zíteni a baleset körülményeit, és azt továbbítani az ÜO-hoz
az eseményt követõ elsõ munkanapon.

(5) A biztosítási ügyintézéshez szükséges adatok fel-
jegyzésérõl a gépkocsi vezetõjének kell gondoskodnia.
Magángépjármû esetén a biztosítási és egyéb ügyintézést a
tulajdonosnak – jogos használónak – kell lefolytatnia.

(6) A gépjármû ellopásának, feltörésének, illetve rongá-
lásának észlelésekor a gépjármûvezetõ köteles a területi-
leg illetékes rendõrhatóságnál haladéktalanul feljelentést
tenni.

(7) A gépjármûvet érintõ, és annak használatával kap-
csolatos minden rendkívüli eseményrõl az ÜO-t haladék-
talanul tájékoztatni kell, és a továbbiakban együttmûköd-
ve kell eljárni.

IX.

A gépjármûvek tárolása, biztonsági berendezései,
bírságok, szabálysértési díjak fizetésének rendje

9. §

(1) Budapest területén parkolási díj csak a személyes
használatú [2. § (1) bekezdés], valamint hivatásos gépko-
csivezetõvel üzemeltetett gépjármûvek után számolható
el. Más településen történõ parkolás csak szabályos szám-
lával számolható el.

(2) A gépjármûvek biztonságos tárolásáról, a benne ta-
lálható technika megõrzésérõl az igénybevétel ideje alatt a
gépjármûvezetõ köteles gondoskodni.

(3) A hivatali gépjármûveket a munkahelyi õrzött tároló
helyeken, ha ez munkavégzéssel összefüggõ okból aka-
dályba ütközik, lehetõleg zárt helyen kell tárolni.

(4) A hivatali gépjármûveknek a biztosító társaságok ál-
tal elfogadott elektronikus riasztó berendezéssel történõ
ellátásáról az ÜO gondoskodik.

(5) A közlekedés szabályainak megsértése miatt kisza-
bott minden költség, így különösen a bírságok, tilosban
parkoló autó elszállításából eredõ költségek a gépjármû
vezetõjét, használóját terheli. Az így felmerült költségeket
a költségvetés terhére elszámolni nem lehet.

X. fejezet

A gépkocsik tisztíttatása

10. §

(1) A hivatali gépjármûveket lehetõleg a MOL kártya
felhasználásával kell mosatni.

(2) A gépkocsik kiadása és átvétele csak tiszta állapot-
ban történhet. A gépjármûvet leadás elõtt mosatni és taka-
ríttatni kell.

(3) A „kulcsos” gépjármûvek tisztíttatása a mindenkori
használó kötelessége.

(4) A gépkocsik belsõ tisztíttatását bármely autómosó-
nál a Minisztérium címére és a gépkocsi rendszámára kiál-
lított, áfás számla ellenében lehet elvégeztetni.

XI. fejezet

Egyéb rendelkezések

11. §

(1) A jelen szabályzatban foglaltak ismeretének hiányá-
ból, illetve megszegésébõl eredõ költségek a gépkocsi
vezetõjét terhelik.

(2) Jelen szabályzatot, valamint az értesítési neveket és
telefonszámokat az ÜO minden hivatali gépkocsiban köte-
les elhelyezni.

1. számú függelék
a Gépkocsi Üzemeltetési Szabályzathoz
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2. számú függelék
a Gépkocsi Üzemeltetési Szabályzathoz

Személygépkocsi üzemanyag elszámoló lap

* Gk. vezetõ neve:

* Gk. frsz.: * Típus:

* Üzemanyag norma: * cm3:

* Átlagfogyasztás:

A * jelölt mezõket a HIÜF tölti ki

Dátum Km óra állás Számla száma Tankolt liter Tankolt Ft

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

* megtett km: * összes tankolás:

Budapest, 200… ……………… ……

…………………………………………
Elszámoló aláírása
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5. számú függelék
a Gépkocsi Üzemeltetési Szabályzathoz

SZEMÉLYGÉPJÁRMÛ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) által, hivatásos gépjármûvezetõ nélkül
üzemeltetett személygépkocsik használatba vételéhez.

………………………………… elismerem, hogy a mai napon a Minisztérium tulajdonában lévõ ………………...
forgalmi rendszámú gépkocsit hivatalos használatra átvettem a szükséges okmányokkal, sértetlen, teletankolt állapotban
a ………………. számú MOL üzemanyag kártyával.

Tudomásul vettem, hogy a gépkocsi 95 oktános benzinnel üzemel és az üzemanyagnormája ……… l/100 km.

A kilométeróra állása: …………………

Budapest, 200…………………..hó………nap……………óra…………perc

………………………… …………………………
átadó átvevõ

Igazolom, hogy a mai napon a Minisztérium üzemeltetésében lévõ gépkocsit a szükséges okmányokkal, sértetlen, te-
letankolt állapotban, lemosatva a fenti számú MOL üzemanyagkártyával visszavettem.

A kilométeróra állása:…………………..

Budapest, 200…………………..hó……….nap……………óra…………perc

………………………… …………………………
átadó átvevõ

Az átadás-átvétellel kapcsolatos megjegyzések:
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6. számú függelék
a Gépkocsi Üzemeltetési Szabályzathoz

GÉPKOCSI IGÉNYLÉS

Gépkocsi igénylés 200… év ………………… hó …… nap (……………) napra

A gépkocsi útvonala: ......................................................................................................................................................
A gépkocsi jelentkezési ideje:.........................................................................................................................................
A gépkocsi jelentkezési helye: ........................................................................................................................................

Igénylõ fõosztály: ...........................................................................................................................................................
Gépkocsit vezeti:.............................................................................................................................................................
Utasok neve: ...................................................................................................................................................................

Igénylés dátuma: 200… év ………………… hó …… nap

A feladat ellátásához a szolgálati gépkocsi igénybevételének szükségességét, a gazdaságosság figyelembevételével
igazolom, és az igénybevételt engedélyezem.

…………………………………………………… ……………………………………………………
igénylõ szervezeti egység vezetõjének neve igénylõ szervezeti egység vezetõjének aláírása

(nyomtatott betûkkel)

Engedélyezés dátuma: Budapest, 200… év ………………… hó …… nap

………………………………………………………
engedélyezõ vezetõ aláírása

7. számú függelék
a Gépkocsi Üzemeltetési Szabályzathoz

GÉPKOCSI IGÉNYLÉS

Gépkocsi igénylés 200… év ………………… hó …… nap (……………) napra

Igénylõ fõosztály: ...........................................................................................................................................................
Gépkocsit vezeti:.............................................................................................................................................................
Utasok neve: ...................................................................................................................................................................

Igénylés dátuma: 200… év ………………… hó …… nap

A feladat ellátásához a szolgálati gépkocsi igénybevételének szükségességét, a gazdaságosság figyelembevételével
igazolom, és az igénybevételt engedélyezem.

…………………………………………………… ……………………………………………………
igénylõ szervezeti egység vezetõjének neve igénylõ szervezeti egység vezetõjének aláírása

(nyomtatott betûkkel)

Engedélyezés dátuma: Budapest, 200… év ………………… hó …… nap

………………………………………………………
engedélyezõ vezetõ aláírása
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8. számú függelék
a Gépkocsi Üzemeltetési Szabályzathoz

Gépkocsi kiviteli engedély igénylõlap

Igénylõ neve: …………………………………………………… Beosztása: .............................................................
Gépkocsi rendszáma: …………………………………………… Típusa: ..................................................................
Kiküldetés helye: ...........................................................................................................................................................
Kiküldetés ideje: …… év ………………… hónap …… naptól

…… év ………………… hónap …… napig
Gépkocsit vezeti:.............................................................................................................................................................
Utasok neve: ...................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

A feladat ellátásához a szolgálati gépkocsi igénybevételét engedélyezem.

Engedélyezés dátuma: Budapest, 200… év ………………… hó …… nap

……………………………………………………
jogi és koordinációs szakállamtitkár

9. számú függelék
a Gépkocsi Üzemeltetési Szabályzathoz

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

MINISTERIUM FÜR UMWELTSCHUTZ

ENGEDÉLY
/Bescheinigung/

Engedélyezem ………………………………… részére, hogy a

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
tulajdonában lévõ

………………………………… frsz.-ú

………………………………… gyártmányú

személygépkocsija a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG államhatárát átlépje és

…………………………………………………………… területén

hivatalos, szolgálati célból közlekedjen.

Az engedély …………………………………………………- ig érvényes.

Budapest, 200… év ………………… hó …… nap

……………………………………………
engedélyezõ vezetõ

10. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1521



10. számú függelék
a Gépkocsi Üzemeltetési Szabályzathoz

Saját személygépkocsi szolgálati útra történõ használatához igénylõlap

Igénylõ szervezeti egység:

Igénylõ neve/épület, szobaszáma:

Telefonszáma:

Gazdaságossági indoklás:

A saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú használatát a kiküldetési rendelvényben megjelölt idõpontban és út-
vonalon az alábbi indok(ok) alapján engedélyezem:

1. Szolgálati gépkocsi a feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre.

2. A kiküldetés több helységbe történik, amely közhasznú jármûvel csak több nap alatt végezhetõ el (idõmegtakarítás).

3. A saját gépkocsi használatát az ügyintézés halaszthatatlan sürgõssége indokolja.

4. Az idõigényes feladat gyorsabb elvégzése a szállodai költség és idõ megtakarítását eredményezi.

5. A saját személygépkocsival anyagszállítást is végez.

6. A feladatvégzés helyszíne közhasználatú jármûvel nem, illetve igen nehezen érhetõ el.

7. A gépkocsival több személy szállítását végzi, ezáltal gazdaságosabb a közhasználatú jármûnél.

8. A saját gépjármû CASCO biztosítással rendelkezik.

Dátum: Budapest, 200… év ………………… hó …… nap

……………………………………………
engedélyezõ

A fentieket elfogadom, tudomásul veszem:

Dátum: Budapest, 200… év ………………… hó …… nap

…………………………………………………… ……………………………………………………
munkáltató neve munkavállaló aláírása

(nyomtatott betûkkel)
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11. számú függelék
a Gépkocsi Üzemeltetési Szabályzathoz

MEGRENDELÉS

…………………………………………
megrendelõ szervezeti egység

Szervezeti egység nyilvántartási száma: ………………………………

Ügyintézõ neve: ………………………………

…………………………………………
pénzügyi forrás pontos megnevezése Ügyintézõ telefonszáma: ………………………………

Közbeszerzési adatok1: 1. Központosított közbeszerzési eljárás alá tartozik MKGI szerzõdés száma:2 …………
2. Közbeszerzési eljárás alá tartozik Szerzõdés száma: …………
3. Szabadkézi eljárás alá tartozik Szerzõdés száma: …………
4. Mentességet élvez a közbeszerzési eljárás alól Szerzõdés száma: …………

Szállító neve: .................................................................................................................................................................
címe: ..............................................................................................................................................................................

Megrendeljük Önöktõl a következõ
– anyagokat: ...................................................................................................................................................................
– szolgáltatást: ................................................................................................................................................................
– érték Ft-ban: …………………… Ft, azaz ................................................................................................................
Mely szervezeti egység részére: .....................................................................................................................................
Teljesítés végsõ idõpontja:3 ...........................................................................................................................................
Megjegyzés: ...................................................................................................................................................................

Fizetési mód: � készpénz � átutalás

Az átutalást a számla kézhezvételétõl számított 15 napon belül a Magyar Államkincstár 10032000-01468216-
00000000 sz. bankszámláról átutalással teljesítjük.

Kérjük, számlájukon tüntessék fel a megrendelésünk számát, adószámukat, folyószámlát vezetõ bankjuk nevét, szá-
mát, valamint a teljesítésnek megfelelõ ITJ, vagy SZJ, stb. számot, mert ellenkezõ esetben kiegyenlíteni nem áll mó-
dunkban.

A számlát a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Pénzügyi Osztálya részére szíveskedjenek megküldeni. Fel-
hívjuk figyelmüket, hogy a megrendelés csak akkor tekinthetõ érvényesnek, ha a KvVM részérõl az ellenjegyzõ által is
aláírásra került.

Dátum: Budapest, 200… év ………………… hó …… nap

Keretszerzõdés: PO
Bony. esem. azon: ph. (kötelezettségvállaló)
Analitikus kód:
Pénzforrás kód:
Dátum: pénzügyi ellenjegyzõ aláírása
Aláírás:

1 A megfelelõt kérjük aláhúzni.
2 A szerzõdés száma a www.kozbeszerzés.gov.hu lapon megtalálható.
3 A megrendelés ezen idõpontot követõen törlésre kerül.
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12. számú függelék
a Gépkocsi Üzemeltetési Szabályzathoz

Megállapodás

A közúti gépjármûvek fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékérõl szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rende-
let alapján a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Üzemeltetési Osztály a és a munkavállaló megállapodik az
üzemanyag alapnorma-átalányban történõ elszámolásának módjában.

A gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a beépített motor hengerûrtartalma szerint:

Benzin üzemû gépkocsinál

1000 cm3 8 liter/100 km
1001–1500 cm3-ig 9 liter/100 km
1501–2000 cm3-ig 10 liter/100 km
2001–3000 cm3-ig 12 liter/100 km
3001 cm3 felett 14 liter/100 km

Gázolaj üzemû gépkocsinál

1500 cm3-ig 6 liter/100 km
1501–2000 cm3-ig 7 liter/100 km
2001–3000 cm3-ig 8 liter/100 km
3001 cm3 felett 10 liter/100 km

A fenti üzemanyag átalány ellenértékét költségként számolhatja el igazolás nélkül a mindenkori, APEH által jóváha-
gyott Ft/l áron.

Továbbá kilométerenként 3 Ft költségtérítés számolható el.
Munkavállaló vállalja, hogy saját hibájából bekövetkezett károkért felelõsséggel tartozik és kijelenti, hogy a gépjár-

mû töréskárra is kiterjedõ CASCO biztosítással rendelkezik.

Ez a megállapodás ……… évre érvényes.

A munkavállaló által igénybevett gépkocsi:

rendszáma: .....................................................................................................................................................................
típusa: .............................................................................................................................................................................
cm3: ................................................................................................................................................................................

Dátum: Budapest, 200… év ………………… hó …… nap

……………………………………………
üzemeltetõ

…………………………………………………… ……………………………………………………
munkáltató neve munkavállaló aláírása

(nyomtatott betûkkel)
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13. számú Igénylõlap
a Gépkocsi Üzemeltetési Szabályzathoz

TAXI CSEKK IGÉNYLÉS

Igénylõ szervezeti egység:

Igénylõ neve/épület, szobaszáma:

Telefonszáma:

Kérem, hogy ………… db taxi csekk kiadását engedélyezni szíveskedjék.

A taxi csekket ………… év januártól decemberig kívánom felhasználni hivatalos célból.

Tudomásul veszem, hogy az utazás befejezésekor köteles vagyok a csekket aláírni valamint másodpéldányát az Üze-
meltetési osztályon leadni. Ennek elmulasztása esetén a kiszámlázott fuvardíj összege engem terhel.

(Taxi rendelésnél minden esetben kérem a 457-es kódszámra hivatkozni!)

Igénylés dátuma: Budapest, 200… év ………………… hó …… nap

…………………………………………………… ……………………………………………………
igénylõ szervezeti egység vezetõjének neve igénylõ szervezeti egység vezetõjének aláírása

(nyomtatott betûkkel)

Engedélyezés dátuma: Budapest, 200… év ………………… hó …… nap

……………………………………………
engedélyzõ vezetõ aláírása

TAXI RENDELÉS
Tel.: 2-666-666

4-666-666
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4. számú melléklet
a 20/2006. (K. V. Ért. 10.) KvVM utasításhoz

REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT

A szabályzat hatály

1. §

A szabályzat hatálya kiterjed a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium valamennyi szervezeti egységére,
továbbá a részben önállóan gazdálkodó a Környezetvédel-
mi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságára,
valamint a Vízügyi Központ és Közgyûjteményekre (a to-
vábbiakban a három együtt: KvVM Igazgatás).

Értelmezõ rendelkezések

2. §

Ezen szabályzat alkalmazásában:
a) reprezentáció (vendéglátás): a KvVM Igazgatás te-

vékenységével összefüggõ belföldi rendezvényeken, és
Magyarországon külföldiek részvételével tartott nemzet-
közi rendezvényeken ingyenesen nyújtott vendéglátás
(étel, ital), ajándék és szolgáltatás (kulturális program,
szabadidõ-program, stb.).

A hazai tanfolyamok, oktatások során az oktatási szol-
gáltatás keretében nyújtott vendéglátás nem minõsül rep-
rezentációnak, az ilyen tételek után a természetbeni jutta-
tásokra vonatkozó adózási szabályokat kell érvényesíteni.

b) rendezvény: a KvVM Igazgatás szervezésében Ma-
gyarországon rendezett – akár nemzetközi – konferencia,
tanácskozás, értekezlet, állófogadás, ünnepség, sajtókon-
ferencia, vezetõi és szakértõi találkozó, valamint egyéb
szakmai vagy protokoll események.

c) ajándék: a KvVM Igazgatás tevékenységével össze-
függõ nemzetközi és szakmai kapcsolattartás keretében át-
adott, ajándékozási célra beszerzett tárgy.

Általános rendelkezések

3. §

(1) Személyi reprezentációs keretre jogosultak az állami
vezetõk, a kabinetfõnök, a fõosztályvezetõk, a Miniszteri
titkárság és az Államtitkári titkárság vezetõje, a Fejlesztési
Igazgatóság (a továbbiakban: FI) igazgatója, a Vízügyi
Központ és Közgyûjtemények (a továbbiakban: VKK) fõ-
igazgatója és igazgatói.

(2) Belföldi vendéglátási keretre jogosultak – a KvVM
Igazgatás belsõ költségvetésében meghatározottak alap-
ján – az állami vezetõk és a kabinetfõnök, az FI igazgatója,
a VKK fõigazgatója.

(3) Külföldi vendéglátási keretre jogosultak a Közössé-
gi és nemzetközi fõosztály (a továbbiakban: KNF), továb-
bá a KvVM Igazgatás belsõ költségvetésében meghatáro-
zott szervezeti egységek.

Személyi reprezentáció általános szabályai

4. §

(1) A személyi reprezentáció mértéke az alábbi:
a) miniszter: 35 000 Ft/hó,
b) államtitkár: 20 000 Ft/hó,
c) szakállamtitkárok: 12 000 Ft/hó,
d) kabinetfõnök: 12 000 Ft/hó,
e) VKK fõigazgató: 12 000 Ft/hó,
f) FI igazgató: 12 000 Ft/hó,
g) VKK igazgató: 8000 Ft/hó,
h) fõosztályvezetõk: 4000 Ft/hó,
i) Miniszteri és Államtitkári titkárság vezetõi: 3000

Ft/hó.

5. §

(1) A személyi reprezentációs kereteket idõarányosan
kell felhasználni.

(2) A személyi reprezentációs keretet a jogosultság
megszûnésekor, illetve keletkezésekor idõarányosan kell
elszámolni.

(3) A személyi reprezentációs keret nyilvántartása a
Költségvetési, Beruházási és tulajdonosi fõosztály felada-
ta, amely feladatát a Pénzügyi osztály (a továbbiakban:
PO) útján látja el.

6. §

(1) A személyi reprezentációs keret terhére az alábbi
termékek és szolgáltatások beszerzése számolható el:

a) kávé, capuccino, tej, tea, citromlé;
b) kristálycukor, kockacukor, édesítõszer;
c) tejszín, tejszínpor;
d) édes és sós aprósütemény, cukrászsütemény;
e) desszert;
f) szendvics és szendvics-készítési alapanyag;
g) gyümölcs;
h) ital.
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Szervezeti egységek által szervezett
belföldi vendéglátás általános szabályai

7. §

(1) A rendezvények szervezésénél, illetve azokkal kap-
csolatos visszterhes szerzõdések megkötésének elõkészí-
tése során a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX.
törvényben és a közbeszerzések, a központosított közbe-
szerzések és a szabadkézi vétellel történõ beszerzések
végrehajtására vonatkozó külön utasításban foglaltak az
irányadók.

(2) A belföldi vendéglátási keretre jogosultak részére
biztosítható keretösszeg a KvVM Igazgatás belsõ költség-
vetésében kerül meghatározásra, a jogosultak által az év
folyamán elvégzendõ feladataik figyelembevételével.

(3) A minisztériumi ünnepségekhez kapcsolódó köz-
pontosított vendéglátási kiadásokat a KvVM Igazgatás
belsõ költségvetésében külön kell megtervezni és elszá-
molni.

(4) A belföldi vendéglátási keret nyilvántartása a PO
feladata.

(5) A személyi változások következtében szükséges ak-
tualizálás – az érintettek kezdeményezése alapján – a PO
feladata.

8. §

(1) A rendezvények esetén az év elején meghatározott
éves vendéglátási keret nem léphetõ túl. Különösen indo-
kolt esetben (pl. rendkívüli értekezletek, tárgyalássoroza-
tok) a környezetgazdasági szakállamtitkár engedélyezheti
a keret éves összegének felemelését.

(2) A keretösszeget a PO évente felülvizsgálja és kezde-
ményezi a szükséges módosításokat.

9. §

(1) A belföldi vendéglátási keret terhére az alábbi ter-
mékek és szolgáltatások beszerzése számolható el:

a) kávé, capuccino, tej, tea, citromlé;
b) kristálycukor, kockacukor, édesítõszer;
c) tejszín, tejszínpor;
d) édes és sós aprósütemény, cukrászsütemény;
e) desszert;
f) szendvics és szendvics-készítési alapanyag;
g) gyümölcs;
h) ital;
i) szalvéta, papírtálca, csomagolóanyag;
j) virágáru;
k) munkaebédek, munkavacsorák és fogadások alkal-

mával elfogyasztott étel és ital.

Külföldi vendéglátás általános szabályai

10. §

(1) A külföldi vendéglátási keret nyilvántartása az KNF
feladata.

(2) A külföldiek vendéglátásával kapcsolatos kiadási
jogcímek:

a) étkezés (ebéd, vacsora, stb.);
b) ajándékozás;
c) szakmai, kulturális és szabadidõ programokon való

részvétel.
(3) A külföldiek részére biztosított étkezés keretössze-

gei a következõk:
a) a miniszter által, vagy képviseletében adott ellátás:

15 000 Ft/fõ/tárgyalási nap,
b) az államtitkár által, vagy képviseletében adott ellátás:

10 000 Ft/fõ/tárgyalási nap,
c) a szakállamtitkárok által, vagy képviseletükben adott

ellátás: 8000 Ft/fõ/tárgyalási nap,
d) szakértõk részére adott ellátás: 4500 Ft/fõ/tárgyalási

nap.
(4) A külföldiek ellátási szintjét a külföldi vendég, illet-

ve delegáció beosztása határozza meg.
(5) A keretösszegtõl való eltérést indokolt esetben a

környezetgazdasági szakállamtitkár engedélyezheti.
(6) A keretösszegeket a KNF és a PO évente felülvizs-

gálja és kezdeményezi a szükséges módosításokat a kör-
nyezetgazdasági szakállamtitkárnál.

(7) A nemzetközi rendezvényekkel kapcsolatos egyéb
vendéglátási kérdésekben a Gazdálkodási Szabályzat sze-
rint kell eljárni.

A személyi reprezentáció elszámolásának módja

11. §

(1) A kiadások csak számla ellenében számolhatók el.
Számlaként csak a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény,
valamint az általános forgalmi adóról szóló 1992. LXXIV.
törvény vonatkozó elõírásainak megfelelõen kiállított – a
Szabályzat 1. számú függeléke szerinti – bizonylat fogad-
ható el.

(2) A beszerzéskor és elszámoláskor a keret felett ren-
delkezésre jogosultnak a Gazdálkodási Szabályzat elõírá-
sainak megfelelõen kell eljárnia.

A külföldi és belföldi vendéglátási keret
elszámolásának sajátos módja

12. §

(1) A felmerülõ készpénzes kiadások fedezetére elõleg
igényelhetõ, mellyel a rendezvény befejezését követõ 8.
napon el kell számolni a PO-on.
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(2) A megrendelõkön szerepeltetni kell a rendezvény
idõpontját, jellegét, a résztvevõk számát és körét.

(3) A beszerzések és szolgáltatások esetében a számlát
kísérõ teljesítésigazoló lapon, vagy külön feljegyzésben az
alábbiakat kell – a keret felett rendelkezõ teljesítést iga-
zoló aláírásával – feltüntetni:

a) a felhasználás jogcímét;
b) a rendezvényen résztvevõk névsorát, kiemelve a kül-

földi vendégek létszámát, lehetõség szerint névsorát.
(4) A kiadásokkal kapcsolatban jelentkezõ esetleges

SZJA, illetve egyéb járulékok elszámolását és nyilvántar-
tását a PO végzi.

(5) A számlákkal a felhasználás függvényében, de leg-
alább havonta egyszer el kell számolni a PO-on.

(6) A számlák mellé a Szabályzat 2. számú függeléke
szerinti adatlap csatolása szükséges.

(7) A kifizetéseket átutalással kell teljesíteni, kivétele-
sen készpénzes fizetés is alkalmazható.

Az ajándékozással kapcsolatos szabályok

13. §

(1) Ajándékozni csak a Protokoll és nemzetközi aján-
dékraktárból kiadott tárgyakat lehet. Raktáron nem lévõ
ajándéktárgyat a Humánpolitikai, informatikai és üzemel-
tetési fõosztály közremûködésével kell beszerezni a Proto-
koll célú ajándéktárgyak beszerzésének és kezelésének
rendjérõl szóló szabályzat szerint.

(2) Belföldi személyek részére kisebb ajándék a vezetõi
személyi reprezentációs keret terhére is adható.

1. számú függelék
a Reprezentációs Szabályzathoz

A számla tartalmi és alaki kellékei
(A számviteli törvény és az áfatörvény elõírásai

alapján)

a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb
más azonosítója;

b) a számla kibocsátójának neve, címe és adóigazgatási
azonosító száma;

c) a vevõ neve és címe;
d) a teljesítés idõpontja;
e) a számla kibocsátásának kelte;
f) a fizetés módja és határideje;
g) a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint beso-

rolási száma, amely legalább szükséges az áfatörvény sze-
rinti hivatkozás beazonosításához;

h) a termék, szolgáltatás – amennyiben ez utóbbi termé-
szetes mértékegységben kifejezhetõ – mennyiségi egysége
és mennyisége;

i) a termék, szolgáltatás – amennyiben ez utóbbi egy-
ségre vetíthetõ – adó nélkül számított egységára;

j) a termék (szolgáltatás) adó nélkül számított ellenérté-
ke tételenként és összesen;

k) a felszámított adó százalékos mértéke;
l) az áthárított adó összege tételenként és összesen;
m) a termék (szolgáltatás) adóval együtt számított ellen-

értéke tételenként és összesen;
n) a számla végösszege;
o) a számla kiállítójának aláírása;

2. számú függelék
a Reprezentációs Szabályzathoz

MELLÉKLET REPREZENTÁCIÓ
– VENDÉGLÁTÁS ESETÉN

A reprezentáció

célja: …………………………………………………

helye: …………………………………………………

idõpontja: …………………………………………….

Résztvevõk:

Név Munkahely

A fenti adatok a valóságnak megfelelnek és irányadóak
az adózás szempontjából.

Budapest, …………………

…………………………
Aláírás
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5. számú melléklet
a 20/2006. (K. V. Ért. 10.) KvVM utasításhoz

A PROTOKOLL CÉLÚ AJÁNDÉKTÁRGYAK
BESZERZÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK

RENDJÉRÕL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

Általános rendelkezések

1. §

(1) Protokoll célú ajándéktárgynak (a továbbiakban:
ajándéktárgy) a bel- és külföldi ajándékozási célra beszer-
zett tárgyak minõsülnek.

(2) Az ajándéktárgyakat a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) Hu-
mánpolitikai, informatikai és mûszaki fõosztály (a továb-
biakban HIÜF) Üzemeltetési osztálya (a továbbiakban:
ÜO) által kezelt, a többi raktártól elkülönített Protokoll és
nemzetközi ajándékraktárban (a továbbiakban: ajándék-
raktár) kell elhelyezni, és azon belül egyértelmûen meg
kell különböztetni a bel- és külföldi célokra felhasználható
ajándéktárgyakat.

Az ajándéktárgyak beszerzése és felhasználása

2. §

(1) A belföldi és nemzetközi célra vásárolandó ajándék-
tárgyak beszerzésére az állami vezetõk, valamint a kabi-
netfõnök tesznek javaslatot.

(2) Az ajándéktárgyak igényfelmérését, tervezését – mi-
nisztériumi szinten – az ÜO összesíti, majd a belsõ költ-
ségvetésben meghatározott kereten belül a Költségvetési,
beruházási és tulajdonosi fõosztállyal (a továbbiakban:
KBTF) egyeztetve jóváhagyásra elõterjeszti. Az éves be-
szerzési tervet, keretet a miniszter hagyja jóvá legkésõbb a
tárgyév február 28-ig.

(3) Az ajándékraktár kezelõje tesz javaslatot az ÜO ve-
zetõjének az év végén kiosztásra kerülõ üdvözlõlapok,
falinaptárak, valamint a csomagoló eszközök beszerzé-
sére. A beszerzést a környezetgazdasági szakállamtitkár
pénzügyi ellenjegyzésével a jogi és koordinációs szakál-
lamtitkár engedélyezi.

(4) Az ajándéktárgyak beszerzése kizárólag elõzetes kö-
telezettségvállalás alapján lehetséges.

(5) A Minisztérium szervezeti egységei az ajándéktár-
gyak beszerzésérõl önállóan nem intézkedhetnek.

(6) A beszerzéseket a Gazdálkodási Szabályzat betartá-
sával kell intézni.

(7) Protokoll és nemzetközi ajándéktárgyat a Szabályzat
függeléke szerinti nyomtatványon kell igényelni.

(8) A jóváhagyott vételezési igények folyamatos kielé-
gítésérõl, annak bizonylatolásáról a KBTF Számviteli osz-
tálya (a továbbiakban: Számviteli osztály), a számlák

pénzügyi rendezésérõl (finanszírozásáról) – a jóváhagyott
terv alapján – a KBTF Pénzügyi osztálya gondoskodik.

A raktárkészlet nyilvántartása és bizonylatai

3. §

(1) A raktári készleteket a Számviteli osztály analitikus
könyvelése mennyiségben és értékben a 2192 fõkönyvi
számlán tartja nyilván.

(2) A raktáros a beérkezett készletrõl a Minisztériumban
használatos bevételi bizonylatot állít ki. Az elsõ példányát
a könyvelõnek adja át, a másodpéldányt a számlához csa-
tolja, a harmadpéldányt pedig magánál tartja.

(3) A raktáros a kiadásoknál kiadási bizonylatot állít ki,
amelyet az átvevõ aláírásával igazol. A kiadási bizonylat
elsõ példányát az analitikus könyvelõ kapja, a másodpél-
dány a raktárosé.

(4) Abban az esetben, ha az ajándéktárgy valamilyen
okból nem került átadásra, akkor azt az igénylõ köteles
visszajuttatni az ajándékraktárba. A visszavételezés a
visszavételezési jegyen történik.

(5) A raktári mozgások nyilvántartását a raktáros a Bsz
12-152 rsz készletnyilvántartó lapon kezeli, gondoskodva
arról, hogy a mozgások a konkrét eseményhez informati-
kailag kapcsolhatók legyenek. A nemzetközi együttmûkö-
dés tartalmi elemeivel összefüggõ szervezés-technikai fel-
adatok zavartalan ellátása érdekében a Közösségi és nem-
zetközi fõosztálynak a nyilvántartási adatbázishoz történõ
hozzáférést – olvasási jogosultsággal – biztosítani kell.

(6) Az iratok megõrzésére a Minisztérium Ügyiratkeze-
lési Szabályzatának elõírásait kell alkalmazni.

(7) A raktári készletek leltározását a Leltározási Sza-
bályzat szerint kell végezni.

(8) A készlet esetleges selejtezését a Felesleges vagyon-
tárgyak selejtezésének Szabályzata alapján kell végrehaj-
tani.

A raktár mûködése

4. §

(1) A raktári tárolásnak meg kell felelnie a hatályos va-
gyonbiztonsági, tûzrendészeti és munkavédelmi szabály-
zatoknak, illetve az ajándékok jellegébõl eredõ sajátos kö-
vetelményeknek.

(2) A jóváhagyott igénylést a kivételezés elõtt két mun-
kanappal kell a raktároshoz eljuttatni, aki köteles azt a
HIÜF vezetõjével egyeztetni.

(3) Az ajándéktárgyak az ajándékraktárból munkanapo-
kon 8–12 óráig vehetõk fel.

(4) A raktárkulcs az ajándékraktár kezelésével megbízot-
taknál és a HIÜF vezetõjénél lehet. A raktárkulcsok egy pél-
dányát a portán lepecsételt tûzkazettában kell elhelyezni.
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Függelék a Szabályzathoz

Protokoll és nemzetközi ajándéktárgy igénylése

Igénylõ szervezeti egység:

Igénylõ neve/épület, szobaszáma:

Telefonszáma:

Cikkszám* Az igényelt készlet megnevezése
Mennyiség

egysége
Igényelt

mennyiség
Kiadott

mennyiség*

* HIÜF tölti ki.

Igénylés dátuma: Budapest, 200… év ………………… hó …… nap

…………………………………………………… ……………………………………………………
igénylõ szervezeti egység vezetõjének neve igénylõ szervezeti egység vezetõjének aláírása

(nyomtatott betûkkel)

Engedélyezés dátuma: Budapest, 200… év ………………… hó …… nap

…………………………………………………… ……………………………………………………
kiadást engedélyezõ

Átvétel dátuma: Budapest, 200… év ………………… hó …… nap

…………………………………………………… ……………………………………………………
átvevõ neve átvevõ aláírása

(nyomtatott betûkkel)

…………………………………………………… ……………………………………………………
átadó neve átadó aláírása

(nyomtatott betûkkel)
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
21/2006. (K. V. Ért. 10.) KvVM

utasítása
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

ügyrendjérõl

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium mûködé-
sének részletes szabályairól – figyelemmel a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 17/2006. (MK. 94.) KvVM utasítás
(a továbbiakban: SZMSZ) 1. §-ának (2) bekezdésére – a
következõ utasítást adom ki:

1. §

(1) A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a to-
vábbiakban: Minisztérium)

a) állami vezetõit segítõ, valamint egyéb munkaértekez-
leteinek,

b) az ügyintézéséért felelõs vezetõ és ügyintézõ kijelö-
lésének,

c) a jogszabályelõkészítési és közigazgatási egyeztetési
tevékenységének,

d) európai uniós tagságból eredõ feladatokkal kapcsola-
tos döntés-elõkészítési, képviseleti és koordinációs, vala-
mint a nemzetközi együttmûködési kötelezettségei teljesí-
tésének,

e) Országgyûléssel való kapcsolattartás, továbbá
f) hatósági ügyintézésének

rendjét a jelen utasítás mellékletét képezõ Ügyrend szerint
határozom meg.

(2) A Minisztérium gazdálkodási rendjéhez tartozó – az
érvényben lévõ jogszabályokhoz kapcsolódó – gazdálko-
dási tevékenységeket, így a nemzetközi kiküldetésekkel és
fogadásokkal kapcsolatos tervezési-szervezési feladatok-
hoz kapcsolódó pénzügyi szabályokat is, a külön utasítá-
sok állapítják meg.

2. §

(1) Ez az utasítás kiadmányozása napján* lép hatályba,
rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a környe-
zetvédelmi minisztert az egyes jogszabályok alapján meg-
illetõ hatáskörök gyakorlásának szabályairól szóló
17/2001. (K. Ért. 8.) KöM utasítás (a továbbiakban: Ut.),

az Ut. módosításáról szóló 20/2002. (K. Ért. 6.) KvVM
utasítás, az Ut. módosításáról szóló 16/2003. (K. Ért. 6.),
az Ut. módosításáról szóló 21/2003. (K. Ért. 11.) KvVM
utasítás, a nemzetközi együttmûködés rendjérõl szóló
8/2005. (K. V. Ért. 8.) KvVM utasítás 1–5. §-ai, 10–12.
§-ai és 13. §-ának (2) bekezdése, továbbá az utasítás mel-
lékletei, valamint a szabálytalanságok kezelésének sza-
bályzatáról és eljárásrendjérõl szóló 2/2004. számú, a Ve-
zetõi Értekezletek és az elõterjesztések egyeztetési rendjé-
rõl szóló 5/2002. számú, az európai uniós tagságból eredõ
feladatokkal kapcsolatos döntés-elõkészítési, képviseleti
és koordinációs rend megállapításáról szóló 2/2005. szá-
mú Államtitkári intézkedések hatályukat vesztik.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet
a 21/2006. (K. V. Ért. 10.) KvVM utasításhoz

A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI
MINISZTÉRIUM ÜGYRENDJE

I. fejezet

Az ügyrend hatálya

1. §

(1) A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ügy-
rendje (a továbbiakban: Ügyrend) hatálya kiterjed a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban:
Minisztérium) valamennyi szervezeti egységére.

(2) Az utasítás hatálya
a) a miniszter irányítása alatt álló környezetvédelmi,

természetvédelmi és vízügyi felügyelõségre, nemzeti park
igazgatóságra, valamint a környezetvédelmi és vízügyi
igazgatóságra (a továbbiakban együtt: területi szervek),

b) az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõségre (a továbbiakban: Fõfelügye-
lõség),

c) a Vízügyi Központ és Közgyûjteményekre (a továb-
biakban: VKK),

d) a Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságára [b)–d)
pontok együtt: intézmények], és

e) az Országos Meteorológiai Szolgálatra (a továbbiak-
ban: OMSZ)
akkor terjed ki, ha arról az Ügyrend így rendelkezik.
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II. fejezet

A Minisztérium állami vezetõit segítõ
munkaértekezletek

Miniszteri értekezlet

2. §

(1) A Miniszteri értekezlet a környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére kon-
cepcionális döntést igénylõ kérdésekben döntés-elõkészí-
tést végzõ, konzultatív tanácskozás.

(2) A Miniszteri értekezletet a miniszter vezeti. A Mi-
niszteri értekezlet résztvevõi: az államtitkár, a szakállam-
titkárok, a kabinetfõnök, a miniszter titkára, a Miniszteri
titkárság vezetõje, az Államtitkár titkárságának vezetõje, a
Stratégiai fõosztály vezetõje, a Kommunikációs fõosztály
vezetõje, a sajtófõnök, a Fõfelügyelõség fõigazgatója, va-
lamint a Miniszteri értekezlet napirendje szerint érintett, a
miniszter által meghívott személy(ek).

(3) A résztvevõket távollétük vagy akadályoztatásuk
esetén az általuk kijelölt vezetõ köztisztviselõ helyettesít-
heti. Ezt a körülményt a távolmaradó résztvevõ köteles a
Miniszteri titkárságon bejelenteni. A helyettesítõ köteles a
Miniszteri értekezleten elhangzottakról a helyettesítettet
tájékoztatni, és egyben a szükségessé váló intézkedéseket
késedelem nélkül megtenni.

(4) A Miniszteri értekezlet ülését a miniszter – lehetõ-
ség szerint hetente egyszer – hívja össze az általa megadott
idõpontban.

(5) A Miniszteri értekezlet elõkészítése a Miniszteri ka-
binet feladata. Az értekezleten született döntések végre-
hajtását a kabinetfõnök koordinálja.

(6) A Miniszteri értekezleten folytatott tanácskozás/tár-
gyalás figyelembevételével kimondott miniszteri döntést
emlékeztetõben kell rögzíteni. Az emlékeztetõ készítésé-
rõl a Miniszteri titkárság gondoskodik.

(7) A Miniszteri értekezlet emlékeztetõjét, annak mi-
niszteri jóváhagyását követõen meg kell küldeni a résztve-
võknek, továbbá azoknak, akikre nézve feladatot tartal-
maz, és hozzáférhetõvé kell tenni a Minisztérium számító-
gépes hálózati szolgáltatás rendszerén.

(8) A Miniszteri értekezlet minden esetben megtár-
gyalja:

a) a minisztérium feladatkörét érintõ koncepcionális
kérdéseket, stratégiai terveket, programokat;

b) a minisztérium jogalkotási tervét;
c) a szakmapolitikai egyeztetésre elõkészített kormány-

elõterjesztéseket, kivéve, ha a miniszter az elõterjesztés
Miniszteri értekezletre való beterjesztése alól felmentést
ad;

d) a nemzetközi együttmûködés éves külföldi kiküldeté-
si és fogadási tervét;

e) a Minisztérium munkatervét, kiemelt feladatait;

f) mindazokat a kérdéseket, amelyeknek a Miniszteri
Értekezleten való megtárgyalását a miniszter elrendeli,
illetõleg az államtitkár, szakállamtitkár vagy a kabinetfõ-
nök javasolja.

(9) A (8) bekezdés végrehajtására készült elõterjeszté-
seket – lehetõleg – 2 munkanappal a Miniszteri értekezlet
idõpontja elõtt kell eljuttatni a Miniszteri titkárságra elekt-
ronikus formában, illetve az elõterjesztõ által aláírt két
nyomtatott példányban. Az elõterjesztés formai és tartalmi
követelményeit a Szabályzat 1. számú függeléke tartal-
mazza. Az elõterjesztések elõkészítése, beterjesztése,
egyeztetése tekintetében a 11. § (2) és (4) bekezdéseiben
foglaltak az irányadók. Véleményeltérés esetén a 13. §
(3) bekezdésében foglaltak értelemszerû alkalmazásával
kell eljárni.

Államtitkári értekezlet

3. §

(1) Az Államtitkári értekezlet stratégiai és döntés-elõ-
készítõ tanácskozás, amelynek kiemelt feladata a koordi-
náció, illetve a Miniszteri értekezlet egyes napirendi pont-
jainak elõkészítése. Az Államtitkári értekezlet megtár-
gyalja mindazokat a kérdéseket, amelyek megtárgyalását
az államtitkár napirendre tûzi. Az Államtitkári értekezlet
állást foglal az elõterjesztésekkel kapcsolatban.

(2) Az Államtitkári értekezlet a Miniszteri értekezletre
történõ benyújtás elõtt minden esetben megtárgyalja:

a) a Minisztérium jogalkotási tervét;
b) a Minisztérium munkatervét, kiemelt feladatait;
c) a nemzetközi együttmûködés éves külföldi kiküldési

és fogadási tervét;
d) a szakmapolitikai egyeztetésre elõkészített kormány-

elõterjesztéseket, valamint a Miniszteri értekezlet számára
készített egyéb stratégiai jelentõségû elõterjesztéseket, ki-
véve, ha az államtitkár az elõterjesztés Államtitkári érte-
kezletre való beterjesztése alól felmentést ad.

(3) A (2) bekezdés végrehajtására készült elõterjeszté-
seket – lehetõleg – 2 munkanappal az Államtitkári értekez-
let idõpontja elõtt kell eljuttatni az Államtitkári titkárságra
elektronikus formában, illetve az elõterjesztõ által aláírt
két nyomtatott példányban. Az elõterjesztés formai és tar-
talmi követelményeit a Szabályzat 1. számú függeléke tar-
talmazza. Az elõterjesztések elõkészítése, beterjesztése,
egyeztetése tekintetében a 11. § (2) bekezdésében foglal-
tak az irányadók. Véleményeltérés esetén a 13. § (3) be-
kezdésében foglaltak értelemszerû alkalmazásával kell el-
járni.

(4) Az Államtitkári értekezletet az államtitkár vezeti.
Résztvevõi: a szakállamtitkárok, a kabinetfõnök, a Mi-
niszteri titkárság vezetõje, az Államtitkári titkárság veze-
tõje, a Fõfelügyelõség fõigazgatója, valamint az értekezlet
napirendje szerint érintett, az államtitkár által meghívot-
tak.
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(5) A résztvevõket távollétük vagy akadályoztatásuk
esetén az általuk kijelölt vezetõ köztisztviselõ helyettesít-
heti. Ezt a körülményt a távolmaradó résztvevõ köteles az
Államtitkári titkárságon bejelenteni.

(6) Az Államtitkári értekezletet az államtitkár – lehetõ-
ség szerint hetente egyszer – hívja össze az általa megadott
idõpontban.

(7) Az Államtitkári értekezlet elõkészítése az Államtit-
kári titkárság feladata.

(8) Az Államtitkári értekezlet emlékeztetõjének elké-
szítésérõl az Államtitkári titkárság gondoskodik. Az emlé-
keztetõt meg kell küldeni a résztvevõknek, továbbá azok-
nak, akikre nézve feladatot tartalmaz, és hozzáférhetõvé
kell tenni a Minisztérium számítógépes hálózati szolgálta-
tás rendszerén.

4. §

(1) Az államtitkár szükség szerint, de legalább kétha-
vonta kibõvített Államtitkári értekezletet tart, amelynek
résztvevõi: a 3. § (4) bekezdésében felsorolt személyek, a
Minisztérium fõosztályvezetõi, az OMSZ elnöke, a Mi-
nisztérium Fejlesztési Igazgatóság igazgatója és a VKK
fõigazgatója.

(2) A kibõvített Államtitkári értekezlet vezetésére,
résztvevõinek helyettesítésére, az értekezlet elõkészítésé-
re, az emlékeztetõ készítésére, és annak közzétételére a
3. § elõírásai az irányadók.

Egyéb munkaértekezletek

Összmunkatársi értekezlet

5. §

(1) A miniszter szükség szerint, de legalább évente egy
alkalommal összmunkatársi értekezletet hív össze az el-
végzett feladatok értékelése és a jövõbeni feladatok meg-
határozása érdekében.

(2) Az összmunkatársi értekezleten a Minisztérium va-
lamennyi munkatársa jogosult részt venni.

Területi szervek vezetõinek értekezlete

6. §

(1) Az állami vezetõk és a kabinetfõnök feladatkörük-
ben a területi szervek vezetõi részére szükség szerint érte-
kezletet tartanak, melynek idõpontjáról és napirendjérõl
értesítik a területi szerv felügyeltét ellátó szakállamtit-
kár(oka)t.

(2) A jogi és koordinációs szakállamtitkár szükség sze-
rint – az általa meghatározott idõpontban – a környezetvé-

delmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek igaz-
gatói részére az elvégzett feladatok értékelése és a jövõbe-
ni feladatok meghatározása érdekében értekezletet tart. Az
értekezlet állandó meghívottjai: a szakállamtitkárok és a
Fõfelügyelõség fõigazgatója, valamint az értekezlet napi-
rendje szerint érintett, a szakállamtitkár által meghívott
más személy(ek).

(3) A természet- és környezetmegõrzési szakállamtitkár
szükség szerint – az általa meghatározott idõpontban – a
nemzeti park igazgatóságok igazgatói részére az elvégzett
feladatok értékelése és a jövõbeni feladatok meghatározá-
sa érdekében értekezletet tart. Az értekezlet állandó meg-
hívottjai: a szakállamtitkárok és a Fõfelügyelõség fõigaz-
gatója, valamint az értekezlet napirendje szerint érintett, a
szakállamtitkár által meghívott más személy(ek).

(4) A vízügyi szakállamtitkár szükség szerint – az általa
meghatározott idõpontban – a környezetvédelmi és víz-
ügyi igazgatóságok igazgatói részére az elvégzett felada-
tok értékelése és a jövõbeni feladatok meghatározása érde-
kében értekezletet tart. Az értekezlet állandó meghívottjai:
a szakállamtitkárok, a Fõfelügyelõség fõigazgatója és a
VKK fõigazgatója, valamint az értekezlet napirendje sze-
rint érintett, a szakállamtitkár által meghívott más sze-
mély(ek).

(5) A területi szervek vezetõi részére tartandó értekezle-
tek elõkészítése az értekezletet összehívó vezetõ titkársá-
gának a feladata.

Nemzetközi egyeztetõ értekezlet

7. §

(1) A jogi és koordinációs szakállamtitkár szükség sze-
rint Nemzetközi Egyeztetõ Értekezletet tart.

(2) A Nemzetközi Egyeztetõ Értekezlet áttekinti a kör-
nyezetvédelmi együttmûködés terén aktuális közösségi és
nemzetközi ügyeket, meghallgatja a jóváhagyott – a Kö-
zösségi és Nemzetközi Fõosztály (a továbbiakban: KNF)
javaslatára az értekezlet napirendjére tûzött – nemzetközi
eseményekre kiküldöttek elõzetes, illetve az eseményt kö-
vetõ szóbeli beszámolóját.

(3) A Nemzetközi Egyeztetõ Értekezletet a KNF veze-
tõje útján a jogi és koordinációs szakállamtitkár vezeti. Ál-
landó résztvevõi: a KNF vezetõje, a KNF fõosztályveze-
tõ-helyettesei, a szakállamtitkárok és a Stratégiai fõosztály
vezetõje által kijelölt kapcsolattartók. A Nemzetközi
Egyeztetõ Értekezlet eseti résztvevõi: a Minisztériumnak
az egyes napirendi pontok szerint illetékes munkatársa, a
lezajlott nemzetközi események küldöttje (delegáció ese-
tén: delegációvezetõ, illetve az általa kijelölt munkatárs),
továbbá a soron következõ heti nemzetközi események
küldöttje (delegáció esetén: delegációvezetõ, illetve az ál-
tala kijelölt munkatárs).
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(4) A Nemzetközi Egyeztetõ Értekezlet titkársági fel-
adatait a KNF látja el. A Nemzetközi Egyeztetõ Értekezlet
ülésérõl – a KNF útján – a jogi és koordinációs szakállam-
titkár a Miniszteri értekezlet számára szükség szerint em-
lékeztetõt készít.

III. fejezet

Az ügyintézés részletes szabályai

Az ügyintézésért felelõs vezetõ és ügyintézõ
kijelölésének, valamint a kiadmányozásra történõ

beterjesztés rendje

Az ügyintézõ kijelölése

8. §

(1) A miniszter az ügy elintézésére
a) az államtitkárt;
b) a szakállamtitkárokat;
c) a közvetlen irányítása alá tartotó szervezeti egységek

vezetõit, továbbá
d) a Minisztérium bármely köztisztviselõjét

kijelölheti.
(2) Az államtitkár a minisztert helyettesítõ jogkörében

az (1) bekezdésben foglaltak szerint jár el. Az SZMSZ
4. §-a szerinti feladatkörében eljárva az illetékes szakál-
lamtitkárt, a feladatkörébe utalt egyéb ügyekben az irányí-
tása alá tartozó szervezeti egység vezetõjét jelöli ki az ügy
elintézésére. Az ügy elintézésére az irányítása alá tartozó
szervezeti egység bármely köztisztviselõjét is kijelölheti.

(3) Ha az ügy több szakállamtitkár feladatkörét érinti, az
ügyintézõ kijelölésére az SZMSZ 14. §-ában foglaltak kell
alkalmazni.

(4) A szakállamtitkár, illetve a kabinetfõnök a feladat-
körébe utalt ügy elintézésére az irányítása alá tartozó szer-
vezeti egységek vezetõjét jelöli ki. A szakállamtitkár, illet-
ve a kabinetfõnök az ügy elintézésére az irányítása alá tar-
tozó szervezeti egységek bármely köztisztviselõjét is kije-
lölheti.

(5) A fõosztályvezetõ a feladatkörébe utalt ügy elintézé-
sére az irányítása alá tartozó szervezeti egység vezetõjét
jelöli ki. Az ügy elintézésére az irányítása alá tartozó szer-
vezeti egységek bármely köztisztviselõjét is kijelölheti.

(6) Az ügyintézõt – az (1)–(5) bekezdésben foglaltak ki-
vételével – az osztályt vezetõ fõosztályvezetõ-helyettes
vagy osztályvezetõ jelöli ki.

(7) A Miniszteri titkárságon és az Államtitkári titkársá-
gon az ügyintézõt – a (2) és (4) bekezdésben foglaltak ki-
vételével – a titkárságot vezetõ fõosztályvezetõ-helyettes
jelöli ki. A szakállamtitkári titkárságokon az ügyintézõt a
szakállamtitkár jelöli ki.

Kiadmányozásra történõ beterjesztés

9. §

(1) Az intézkedés az SZMSZ szerinti irányítási jogkö-
röknek, illetve a 8. § szerinti ügyintézésre jogosult vezetõ,
illetve ügyintézõ kijelölésének megfelelõ rend betartásá-
val terjeszthetõ be kiadmányozásra.

(2) Ha az ügyintézõt nem a közvetlen irányítását ellátó
vezetõ jelölte ki, az ügyintézõ az intézkedésrõl – annak to-
vábbítása elõtt – köteles közvetlen felettesét tájékoztatni.

A jogszabályelõkészítés és a jogharmonizációs
javaslatok elkészítésének rendje

10. §

(1) A miniszter felelõsségi körébe tartozó törvények,
illetve kormányrendeletek elõkészítésének, illetve minisz-
teri rendelet elkészítésének ütemezésére féléves idõtar-
tamra, havi bontásban – a törvények és kormányrendeletek
tekintetében a Kormány munkatervéhez és az Országgyû-
lés törvényalkotási programjához igazodó – minisztériumi
jogalkotási tervet (a továbbiakban: jogalkotási terv) kell
készíteni.

(2) A jogalkotási terv elkészítése során figyelembe kell
venni az európai uniós tagságból fakadó jogalkotási köte-
lezettségek (a továbbiakban: jogharmonizáció) ütemezé-
sét. A jogharmonizációs javaslatot – a szakállamtitkárok
javaslatai alapján – a jogi és koordinációs szakállamtitkár
készíti elõ és küldi meg az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztériumnak. A jogharmonizációs javaslatot a jogi és
koordinációs államtitkár a KNF útján, a Közigazgatási, Jo-
gi és Koordinációs Fõosztállyal (a továbbiakban: KJKF),
valamint az illetékes szakmai fõosztályokkal együttesen
készíti el. A jogharmonizációs javaslatban szereplõ átülte-
tési határidõ betartásáért, illetve annak szükség esetén tör-
ténõ módosításért a jogi és koordinációs szakállamtitkár
felel.

(3) A jogalkotási tervet – a szakállamtitkárok és a kabi-
netfõnök javaslatai alapján – a jogi és koordinációs szakál-
lamtitkár készítõ elõ, és az Államtitkári értekezlet által tör-
tént megtárgyalást követõen terjeszti be a Miniszteri érte-
kezlethez megtárgyalásra.

(4) A (3) bekezdés szerint elõkészített jogalkotási tervet
a Kormány munkatervének, illetve jogalkotási programjá-
nak elfogadását követõ hónap 15. napjáig kell a Miniszteri
értekezlethez beterjeszteni.

(5) A jogalkotási tervet a miniszter hagyja jóvá.
(6) A jóváhagyott jogalkotási tervben a szakmai elõké-

szítésre megállapított határidõ betartásáért az illetékes
szakállamtitkár, illetve a kabinetfõnök, több illetékes ese-
tén közülük az elsõ helyen felelõs, a jogalkotási terv végre-
hajtásáért a jogi és koordinációs szakállamtitkár felel.
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(7) A jogi és koordinációs szakállamtitkár a Miniszté-
rium hivatalos lapjában és a Minisztérium honlapján köz-
zéteszi a Kormány munkatervébe felvett, valamint a Mi-
nisztérium által jelentõsnek ítélt minisztériumi elõterjesz-
tések címét.

11. §

(1) A jóváhagyott jogalkotási tervben szereplõ határidõ-
re, a 10. § (6) bekezdése szerint felelõs szakállamtitkár,
illetve a kabinetfõnök gondoskodik az elõterjesztés, illetve
jogszabálytervezet szakmai tervezetének elkészítésérõl.

(2) A szakmai tervezetet – elkészítése során – egyeztetni
kell az államtitkárral, a szakállamtitkárokkal, a (6) bekez-
désben foglaltakra tekintettel a jogi és koordinációs szak-
államtitkár képviselõjével és a kabinetfõnökkel, illetve a
Fõfelügyelõséggel, az OMSZ-szel, a Minisztérium Fej-
lesztési Igazgatóságával, a VKK-val, továbbá a területi
szervekkel, ha az a feladat- és hatáskörüket érinti.

(3) A környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 43. §-a szerinti vizsgálati
elemzést a jogszabályterveztek szakmai elõkészítése során
kell elvégezni.

(4) Ha a szakmai tervezet Miniszteri értekezlet által tör-
ténõ megtárgyalását a miniszter elrendeli, illetve azt az ál-
lamtitkár, szakállamtitkár vagy a kabinetfõnök javasolja,
az elõterjesztés elkészítésérõl és beterjesztésérõl az elõké-
szítésért felelõs szakállamtitkárnak kell gondoskodnia.

(5) A feladatkör szerint illetékes szakállamtitkár, illetve
a kabinetfõnök a (2)–(4) bekezdésben foglaltak szerint el-
készített szakmai tervezetet – a jogalkotási tervben megje-
lölt határidõben – megküldi a jogi és koordinációs szakál-
lamtitkárnak. A szakmai tervezethez mellékelni kell:

a) a (2) bekezdés szerinti vezetõk és szervek vélemé-
nyét;

b) az a) pont szerinti vélemények értékelését;
c) a vizsgálati elemzést;
d) a szabályozás szükségességének – a Kormány ügy-

rendje szerinti tartalmú – szakmai indokolását;
e) az Európai Közösség jogszabályainak átültetését és

módosítását megvalósító hazai jogszabály mellékleteként,
a megfelelési táblázatot, és a jogharmonizációs célú átülte-
tés, módosítás indokolását;

f) amennyiben szükséges a kommunikációs tervet.
(6) Az elõterjesztéseknek, illetve a jogszabályoknak a

jogalkotásról szóló jogszabályokban, valamint az állami
irányítás egyéb jogi eszközeiben foglalt elõírások szerinti
elkészítése (a továbbiakban: kodifikáció) – a Minisztérium
jogalkotási tervében meghatározott határidõre – a jogi és
koordinációs szakállamtitkár feladata.

(7) A jogi és koordinációs szakállamtitkár a kodifikált
kormányelõterjesztést a szakmapolitikai egyeztetés meg-
kezdése elõtt köteles a 3. § (3) bekezdésében, illetve a 2. §
(9) bekezdésében elõírtak szerint az Államtitkári értekez-
letre, majd a Miniszteri értekezletre beterjeszteni.

(8) A kormányelõterjesztések szakmapolitikai egyezte-
tésre bocsátásáról a Miniszteri értekezleten elhangzottak
figyelembevételével a miniszter dönt. A miniszter dönt az
általa meghatározott miniszteri rendeletek szakmapolitikai
egyeztetésére bocsátásáról is, egyebekben a jogszabályter-
vezetek szakmapolitikai egyeztetésének megkezdésére a
13. § (1) bekezdése az irányadó.

12. §

A Kormányhoz benyújtandó jelentések, valamint az ál-
lami irányítás egyéb jogi eszközeinek elõkészítésére a
11. § szerinti elõírások irányadók azzal az eltéréssel, hogy
a feladatok végrehajtásáról szóló jelentéseket a Miniszté-
riumon belül csak a feladatkör szerint érintettekkel kell
egyeztetni.

A szakmapolitikai és közigazgatási egyeztetés rendje

13. §

(1) A Minisztérium által elõkészített elõterjesztések és
jogszabályok tervezetét a jogi és koordinációs szakállam-
titkár bocsátja szakmapolitikai és közigazgatási egyezte-
tésre (a továbbiakban: egyeztetés). Az egyeztetés megkez-
désérõl egyidejûleg értesíti az államtitkárt.

(2) Az egyeztetésre megküldött elõterjesztések vélemé-
nyezésére a Kormány ügyrendjében meghatározott határ-
idõt kell biztosítani.

(3) A minisztériumi elõterjesztés benyújtása, illetõleg a
kiadmányozás elõtt meg kell kísérelni az eltérõ vélemé-
nyek egyeztetését. Az egyeztetést a jogi és koordinációs
szakállamtitkár az érintett szakállamtitkár(ok), illetve a
kabinetfõnök bevonásával végzi. Az egyeztetés írásban
vagy egyeztetõ megbeszélés összehívásával történhet. Az
egyszerûbb megítélésû véleményeltérés egyeztetését tele-
fonon is el lehet végezni. Az írásban beérkezett vélemé-
nyeket, az eltérõ vélemények egyeztetését követõen szüle-
tett írásbeli véleményeket, illetve az egyeztetõ tárgyalásról
készült emlékeztetõt az ügyiratban el kell helyezni, továb-
bá a telefonon történõ egyeztetés eredményét az ügyirat-
ban fel kell jegyezni.

(4) Amennyiben az elõterjesztések (3) bekezdés szerint
lefolytatott államigazgatási egyeztetése után véleményel-
térés marad fenn, a vitatott kérdésben az államtitkár sze-
mélyes egyeztetést folytat. A kormányzati államtitkári ér-
tekezlet napirendjére az elõterjesztés csak akkor vetethetõ
fel, ha a személyes egyeztetés megtörtént.

(5) Szakmapolitikai egyeztetésre az ott tárgyalandó mi-
niszteri rendeleteket, illetve kormány-elõterjesztéseket
legkésõbb az egyeztetés idõpontját (fõszabályként péntek
11 óra) megelõzõ második munkanapon a munkaidõ vé-
géig, elektronikus formában meg kell küldeni a Kormány-
iroda vezetõjének, továbbá egyidejûleg a szakmapolitikai
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munkacsoport tagjainak és meghívottjainak. A kormány-
elõterjesztéseket a minisztériumok államtitkárai részvéte-
lével csütörtökönként tartott értekezletre legkésõbb hétfõn
a munkaidõ végéig kell benyújtani. Azokat az elõterjeszté-
seket, amelyeket a Minisztérium az államtitkári értekezle-
ten való tárgyalás nélkül kíván a Kormány elé terjeszteni,
pénteken 10 óráig szükséges a Kormányirodának jelezni.

(6) A kormány-elõterjesztések egyeztetésére és benyúj-
tására az Ügyrendben foglaltakon kívül jogszabályban és
az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben foglalt elõíráso-
kat is alkalmazni kell.

14. §

Az elfogadott harmonizációs célú jogszabályok, illetve
a mûszaki tartalmú jogszabály-tervezetek elõzetes notifi-
kációjáról (bejelentésrõl) a jogi és koordinációs szakál-
lamtitkár – a téma szerint felelõs szakállamtitkárral együtt-
mûködve – az KNF útján gondoskodik.

15. §

(1) A más minisztérium által véleményezésre megkül-
dött elõterjesztés, jelentés, jogszabály, az állami irányítás
egyéb jogi eszközei tervezetének (a továbbiakban: elõter-
jesztés-tervezet) véleményezését a jogi és koordinációs
szakállamtitkár a KJKF vezetõje útján szervezi.

(2) Az elõterjesztés-tervezet beérkezésekor a KJKF ve-
zetõje a határidõ megjelölésével kijelöli a véleményezés-
ben résztvevõ, szakmai szempontból érintett szakállamtit-
károkat, gondoskodik az elõterjesztés-tervezet egy-egy
példányának részükre, valamint az államtitkárnak és a ka-
binetfõnöknek történõ haladéktalan megküldésérõl. Az
elõterjesztést véleményezésre meg kell küldeni a Fõfel-
ügyelõségnek, az OMSZ-nak, a Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóságának, illetve a VKK-nak, ha az a feladat- és
hatáskörüket érinti.

(3) A szakállamtitkár irányítása alá tartozó szervezeti
egységek koordinált véleményét a szakállamtitkár által ki-
jelölt szervezeti egység, az államtitkár véleményét pedig
az Államtitkári titkárság adja meg a KJKF-nek. A kabinet-
fõnök – az irányítása alá tartozó szervezeti egységek bevo-
násával – koordinált véleményt ad mindazokban a szak-
mapolitikai kérdésekben, amelyben azt szükségesnek ítéli.

(4) A szakmai vélemények alapján a KJKF fõosztályve-
zetõje gondoskodik az egységes minisztériumi állásfogla-
lás elkészítésérõl. Szakmai véleményeltérés esetén köteles
megkísérelni a vélemények egyeztetését, ennek ered-
ménytelensége esetén a jogi és koordinációs szakállamtit-
kár döntését kérni.

(5) A más tárcáktól érkezett elõterjesztés-tervezetekkel
kapcsolatos a (4) bekezdés szerinti egyeztetést követõen
fennmaradt véleményeltérés esetén a Minisztérium állás-
pontjáról – az államtitkár képviselõjével és a kabinetfõ-

nökkel történt egyeztetést követõen – a jogi és koordiná-
ciós szakállamtitkár határoz.

(6) A kiadmányozott tárca-állásfoglalások egy példá-
nyát a KJKF megküldi a véleményezésben résztvevõ érin-
tettnek. A miniszter feladatkörét érintõ törvény-terveze-
tekre adott érdemi észrevételekrõl tájékoztatja az Államtit-
kári titkárságot is.

16. §

(1) A kormányzati testületi ülésekre (kormánykabine-
tek, kormányzati államtitkári értekezlet, kormányülés) tör-
ténõ szakértõi felkészítésében résztvevõket a kialakított
minisztériumi állásfoglalásokra figyelemmel a KJKF ve-
zetõje jelöli ki a határidõ megjelölésével, és gondoskodik
az elõterjesztés-tervezet egy-egy példányának részükre
történõ haladéktalan megküldésérõl.

(2) A tárgy szerint érintett szakállamtitkár által is szig-
nált írásbeli felkészítõket a kormányzati testületi ülések
napirendjének megfelelõen a KJKF állítja össze a Minisz-
térium vezetõi számára.

(3) A Minisztérium által készített elõterjesztések esetén
a szakértõi felkészítésrõl – a tárgy szerint érintettek bevo-
násával – a KJKF gondoskodik.

(4) Szóbeli felkészítõre a Minisztérium vezetõinek igé-
nye alapján, a KJKF vezetõjének elõzetes értesítése szerint
kerül sor. Szóbeli felkészítést – a jogi és koordinációs
szakállamtitkárral való egyeztetést követõen – a tárgy sze-
rint érintett szakállamtitkár, illetve a kabinetfõnök is kez-
deményezhet, ha az ügy bonyolultsága miatt az írásbeli
felkészítést nem ítéli elegendõnek.

(5) A kormányzati testületi ülésekre történõ írásbeli
szakértõi felkészítõ tartalmi követelményeit az Ügyrend
2. számú függeléke tartalmazza.

Az európai uniós tagságból eredõ feladatokkal
kapcsolatos döntés-elõkészítés,

képviselet és koordináció rendje

Európai uniós képviselet

17. §

(1) Az Európai Unió Környezetvédelmi Tanácsának
(a továbbiakban: Tanács) ülésén a Kormány tárgyalási ál-
láspontját a miniszter képviseli. A minisztert akadályozta-
tása esetén az államtitkár, illetve ha az államtitkár is aka-
dályozva van, a miniszterelnök által rendeletben kijelölt
másik miniszter helyettesíti.

(2) Az Európai Unió Tanácsa Állandó Képviselõinek
Bizottsága (a továbbiakban: COREPER) ülésén a Kor-
mány tárgyalási álláspontját a Magyar Köztársaság Euró-
pai Unió mellett mûködõ Állandó Képviselete (a továb-
biakban: Állandó Képviselet) vezetõje, illetve az Állandó
Képviselet vezetõjének általános ügyekért felelõs szakmai
helyettese képviseli.
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(3) A Tanács környezetvédelmi munkacsoportja (a to-
vábbiakban: WPE) ülésén a Minisztérium, illetve a Kor-
mány tárgyalási álláspontját az Állandó Képviselet kör-
nyezetvédelmi szakattaséja (a továbbiakban: szakattasé),
akadályoztatása esetén a Minisztérium vagy – a jogi és
koordinációs szakállamtitkár jóváhagyásával – más mi-
nisztérium, illetve hatósági szervezet kiküldött munka-
társa képviseli. A WPE ülésén résztvevõ minisztériumi
munkatársat – a jogi és koordinációs szakállamtitkár egy-
idejû tájékoztatásával– a munkáltatói jogkört gyakorló ve-
zetõ jelöli ki.

(4) A Tanács nemzetközi környezetvédelmi ügyekért
felelõs munkacsoportja (a továbbiakban: WPIEI) ülésén a
Minisztérium, illetve a Kormány tárgyalási álláspontját a
Minisztérium vagy – a jogi és koordinációs szakállamtit-
kár jóváhagyásával – más minisztérium, illetve hatósági
szervezet kiküldött munkatársa képviseli. Kiküldetés hiá-
nyában az ülésre felkészítést követõen a részvételre a szak-
attasé is utasítható. A WPIEI ülésen résztvevõ minisztériu-
mi munkatársat – a jogi és koordinációs szakállamtitkár
egyidejû tájékoztatásával– a munkáltatói jogkört gyakorló
vezetõ jelöli ki.

(5) Az Európai Bizottság mellett tagállami részvétellel
mûködõ tanácsadó, szabályozó és menedzsment bizottsá-
gok (a továbbiakban: komitológia) ülésein a Minisztériu-
mot a Minisztérium vagy – a jogi és koordinációs szakál-
lamtitkár jóváhagyásával – más minisztérium, illetve ható-
sági szervezet kiküldött munkatársa képviseli. A komito-
lógiai üléseken résztvevõ munkatársat – a jogi és koordi-
nációs szakállamtitkár egyidejû tájékoztatásával – a mun-
káltatói jogkört gyakorló vezetõ jelöli ki. A komitológiai
tevékenységérõl valamennyi illetékes vezetõ köteles –
KNF útján – a jogi és koordinációs szakállamtitkárt tájé-
koztatni.

A tárcaközi képviselet

18. §

(1) A miniszter jelöli ki Minisztérium képviselõjét Euró-
pai Koordinációs Tárcaközi Bizottságba (a továbbiakban:
EKTB), aki egyúttal összehangolja az EKTB 30. számú
(„környezetvédelem”) szakértõi csoportjának munkáját.

(2) A Külügyminisztérium által az EKTB keretében
párhuzamosan megküldött elõterjesztések, jelentések, jog-
szabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközeinek terve-
zetére a tárcaálláspontot – a két egyeztetési kör összhang-
jának megteremtése érdekében – csak a KNF vezetõjének
történõ bemutatást követõen lehet a jogi és koordinációs
szakállamtitkárhoz kiadmányozásra beterjeszteni.

19. §

(1) A Minisztérium munkatársai által európai ügyekben
folytatott szakértõi szintû tárcaközi megbeszéléseikrõl a

munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ köteles tájékoztatni a
jogi és koordinációs szakállamtitkárt.

(2) A Minisztérium képviselõjét a más minisztérium el-
sõ helyi felelõsségébe tartozó EKTB szakértõi csoportban
való részvételre a feladatkör szerint illetékes szakállamtit-
kár jelöli ki. A kijelölésrõl a KNF tájékoztatja az elsõ he-
lyen felelõs minisztériumot. A kijelölt munkatárs köteles a
szakértõi munkacsoportban képviselendõ álláspontról elõ-
zetesen tájékoztatni a KNF vezetõjét, és tárgyalásai ered-
ményeirõl utólag beszámolni arról.

Kapcsolattartás

20. §

(1) Az EKTB 30. számú szakértõi csoport titkársági fel-
adatait a KNF látja el.

(2) A KNF a beérkezett és a kimenõ elektronikus
küldeményeket egy központi elektronikus postafiókon
(env.ektb@mail.kvvm.hu) keresztül fogadja, illetve to-
vábbítja.

(3) A Minisztérium részére beérkezett elektronikus kül-
deményeket a KNF haladéktalanul továbbítja:

a) a témakör szerint illetékes szakértõ részére;
b) a Minisztérium állami vezetõi titkárságán felállított

központi postafiók részére;
c) az illetékes más minisztérium, illetve hatósági szerve-

zet kijelölt szakértõje részére;
d) a tárgyalási álláspont kialakításába bevont egyéb sze-

mélyeknek és szerveknek.
(4) A Minisztérium hivatalos véleményét tartalmazó

elektronikus küldeményeket, így különösen
a) a tárgyalási álláspontokat;
b) a tárgyalásokról készült jelentéseket;
c) az EKTB elé terjesztett egyéb anyagokat;
d) az Európai Unió intézményei részére nyújtott hivata-

los tájékoztatásokat (notifikációk, jelentések)
a KNF továbbítja az EKTB-nek, az Állandó Képviselet-
nek, az Európai Unió intézményeinek, illetve az egyéb hi-
vatalos címzettnek.

(5) A (4) bekezdésre figyelemmel a Minisztérium szak-
mai fõosztályai a feladatkörükhöz szükséges mértékben
közvetlen kapcsolatot tartanak az Európai Unió intézmé-
nyeivel és a szakattasékkal.

A tárgyalási álláspont elõkészítése

21. §

(1) Európai ügyekben a Minisztérium, illetve a Kor-
mány nemzetközi képviseletét a (2)–(8) bekezdések sze-
rint elkészített, és a 22. § (1) bekezdése szerint jóváhagyott
tárgyalási álláspont alapján lehet ellátni.

(2) A Tanács és a COREPER ülésén képviselendõ tár-
gyalási álláspont elkészítése során az Európai Unió dön-
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téshozatali tevékenységében való részvételrõl és az ehhez
kapcsolódó kormányzati koordinációról szóló 1007/2004.
(II. 12.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. hatá-
rozat) foglaltak szerint kell eljárni.

(3) A Minisztérium elsõ helyi felelõsségébe tartozó
ügyekben a WPE ülésén képviselendõ tárgyalási állás-
pont elkészítésére a Korm. határozatban foglaltakat a
(4)–(5) bekezdésbe foglalt kiegészítésekkel kell alkal-
mazni.

(4) Az új tervezetekkel kapcsolatos, induló tárgyalási
álláspont elkészítésének rendje az alábbi:

a) a KNF-nek valamennyi elnökségi periódus kezdetén
össze kell állítania a Tanács jogalkotási programját, me-
lyet a jogi és koordinációs szakállamtitkár megküld a szak-
államtitkároknak, valamint a kabinetfõnöknek;

b) a jogi és koordinációs szakállamtitkár a jogalkotási
programban szereplõ új uniós tervezetek kapcsán a jogal-
kotási program megküldésével egyidejûleg, egyéb esetek-
ben az új uniós tervezet elõterjesztését követõen haladék-
talanul tájékoztatja a feladatkör szerint illetékes szakál-
lamtitkárt az induló tárgyalási álláspont elkészítésének
szükségességérõl;

c) a szakállamtitkár kijelöli a tárgyalási álláspont szak-
mai elkészítéséért felelõs fõosztályt (a továbbiakban: ille-
tékes szervezeti egység), és errõl értesíti az KNF vezetõjét;

d) a KNF – az illetékes szervezeti egység segítségével –
felméri, hogy az új uniós tervezet milyen más szervezeti
egységeket, minisztériumokat, szakmai és egyéb érdek-
képviseleti szerveket érint, valamint, hogy szükséges-e a
tervezet kapcsán hatásvizsgálat lefolytatása;

e) az esetlegesen szükséges hatásvizsgálat lefolytatásá-
ról az illetékes szervezeti egységet irányító szakállamtit-
kár gondoskodik;

f) a KNF a 30. számú szakértõi csoport egyidejû tájé-
koztatása mellett –szükség szerint – egyeztetõ értekezletet
hív össze a d) pont szerint megállapított érdekeltek részvé-
telével,

g) a lefolytatott egyeztetések és – ha elkészítése szüksé-
ges volt – a hatásvizsgálat eredménye alapján a KNF és az
illetékes szervezeti egység elkészíti az induló tárgyalási ál-
láspont tervezetét, melyrõl az illetékes szervezeti egység
vezetõje tájékoztatást ad az irányítását ellátó szakállamtit-
kárnak;

h) az induló tárgyalási álláspont tervezetét a KNF véle-
ményezésre megküldi a 30. számú szakértõi csoport tagjai
számára;

i) az egyeztetett tárgyalási álláspontot a KNF megküldi
az EKTB részére.

(5) A tárgyalás alatt álló tervezetekkel kapcsolatos tár-
gyalási álláspont elkészítésének rendje az alábbi:

a) a tárgyalás alatt álló tervezetekkel kapcsolatban
elektronikus úton beérkezõ valamennyi dokumentumot,
értesítést stb. a KNF ügyintézésért felelõs köztisztviselõje
haladéktalanul megküldi az illetékes szervezeti egység
ügyintézésért felelõs szakértõjének, az érintett miniszté-
riumoknak és egyéb hatósági szervezeteknek, valamint

– szükség szerint – a (4) bekezdés d) pontja szerinti egyéb
érintetteknek;

b) a tárgyalási álláspont elkészítése érdekében a KNF
ügyintézésért felelõs köztisztviselõje – a szakattaséval tör-
ténõ konzultációt követõen –, ha szükséges, egyeztetõ ér-
tekezletet hív össze valamennyi érintett részvételével. Az
egyeztetõ értekezletrõl véleményeltérés esetén emlékezte-
tõ készül. Véleményeltérés hiányában az egyeztetés ered-
ményeit a tárgyalási álláspont rögzíti;

c) amennyiben egyeztetõ értekezlet lefolytatása nem
szükséges, a tárgyalási álláspontot telefonon és/vagy
e-mailen folytatott egyeztetés keretében készíti elõ a KNF
ügyintézésért felelõs köztisztviselõje, amelyrõl tájékoztat-
ja az illetékes szervezeti egység ügyintézésért felelõs szak-
értõjét;

d) a b) és c) pont szerinti egyeztetés lefolytatásáról és a
tárgyalási álláspontról az illetékes szervezeti egység ügy-
intézésért felelõs szakértõje a szervezeti egység vezetõje
útján tájékoztatja az irányítását ellátó szakállamtitkárt;

(6) A WPIEI üléséire szóló tárgyalási álláspont kialakí-
tása során az (5) bekezdésben foglaltakat kell értelemsze-
rûen alkalmazni.

(7) A jogi aktus elfogadására irányuló komitológiai ülé-
sek esetén a képviseletet ellátó munkatársnak megfelelõ
idõben elõzetesen tájékoztatnia kell a KNF vezetõjét az
elõterjesztett jogi aktus tartalmáról, az elfogadási eljárásá-
ról (szavazás, írásbeli eljárás stb.), illetve annak várható
idõpontjáról. A tárgyalási álláspont kialakítására a továb-
biakban az (5) bekezdésben foglaltak irányadóak.

(8) Az egyéb komitológiai ülések esetén a tárgyalási ál-
láspont elkészítésérõl az illetékes szervezeti egység veze-
tõje az (5) bekezdés megfelelõ alkalmazásával gondosko-
dik a KNF bevonásával.

(9) A tárgyalási álláspontok kialakítását a – KNF útján –
a jogi és koordinációs szakállamtitkár felügyeli.

(10) A tárgyalási álláspont határidõre történõ megszüle-
téséért a KNF vezetõje felel. A nem jogi aktus elfogadásá-
ra irányuló komitológiai ülés tárgyalási álláspontjának el-
készítésért az illetékes szervezeti egység vezetõje felelõs.

A tárgyalási álláspont jóváhagyása

22. §

(1) A 21. § szerint elkészített tárgyalási álláspontot
a) a Tanács üléseire az EKTB;
b) a COREPER üléseire az EKTB;
c) a WPE és a WPIEI ülésére, valamint a jogi aktus elfo-

gadására irányuló komitológiai ülésekre a KNF vezetõje,
d) egyéb esetekben az illetékes szervezeti egység veze-

tõje
hagyja jóvá.
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(2) Az EKTB keretében más minisztérium által vélemé-
nyezésre megküldött tárgyalási álláspontra adott miniszté-
riumi véleményt a KNF vezetõje hagyja jóvá.

(3) Indokolt esetben a tárgyalási álláspont kialakítására
irányuló kötelezettség alól WPE, WPIEI és komitológiai
ülések esetén – a soron következõ tárgyalásig – a (2) be-
kezdés szerint jóváhagyásra jogosult vezetõ felmentést ad-
hat.

(4) Amennyiben a tárgyalási álláspont a kiutazás enge-
délyezésekor rendelkezésre áll, azt az útindítóhoz, egyéb-
ként pedig az ülésrõl készült jelentéshez csatolni kell, ki-
véve a (3) bekezdés szerinti esetet.

(5) A jóváhagyott és a 19. § (4) bekezdésnek megfele-
lõen kiküldött tárgyalási álláspontokról a KNF nyilvántar-
tást vezet.

Jelentéstétel az ülésekrõl

23. §

(1) A Tanács ülésérõl a Kormánynak és az EKTB-nek
szóló jelentés elkészítésérõl – a szakattasék közremûködé-
sével – a KNF gondoskodik, az ülést követõ két munkana-
pon belül.

(2) A COREPER ülésérõl az EKTB-nek szóló jelentés
elkészítésérõl az Állandó Képviselet vezetõjének általános
ügyekért felelõs szakmai helyettese gondoskodik, az ülést
követõ egy munkanapon belül.

(3) A WPE ülésérõl a Minisztériumnak szóló jelentés el-
készítésérõl – kiküldött munkatárs esetleges közremûkö-
désével – a szakattasé, a szakattasé részvételének hiányá-
ban a kiküldött munkatárs gondoskodik, az ülést követõ
egy munkanapon belül.

(4) A WPIEI ülésérõl a Minisztériumnak szóló jelentés
elkészítésérõl a kiküldött munkatárs, hazai kiküldött hiá-
nyában, részvétel esetén a szakattasé gondoskodik, az
ülést követõ egy munkanapon belül.

(5) A komitológiai ülésrõl a Minisztériumnak szóló je-
lentés elkészítésérõl a kiküldött munkatárs gondoskodik,
az ülést követõ három munkanapon belül.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben meghatározott jelentések
a 31. § (2) bekezdése szerinti útijelentésként haszná-
landók fel.

Jelentések

24. §

(1) Az EKTB 30. számú szakértõi csoport felelõsségi
körébe tartozó közösségi aktusok által elõírt jelentéstételi
kötelezettség teljesítését a közösségi aktus végrehajtásáért
felelõs szakállamtitkárok útján a jogi és koordinációs
szakállamtitkár látja el. Amennyiben a jelentés elkészítése
más minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozik, a jogi és

koordinációs szakállamtitkár intézkedik az általuk elkészí-
tett jelentés határidõre történõ továbbításáról.

(2) Az Európai Unió intézményei számára elkészítendõ
jelentések továbbításáról a KNF gondoskodik.

(3) A jelentéstételrõl a jogi és koordinációs államtitkár a
miniszteri értekezlet számára idõszakosan tájékoztatást
nyújt.

Bírósági ügyek

25. §

A Magyar Köztársaságnak az Európai Bíróság elõtti
képviseletérõl és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
1084/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat alapján a Miniszté-
riumra háruló feladatokról a jogi és koordinációs szakál-
lamtitkár gondoskodik.

A nemzetközi együttmûködés rendje

A nemzetközi ügyek intézése

26. §

(1) A nemzetközi együttmûködés koordinálásáért a jogi
és koordinációs szakállamtitkár felelõs. A nemzetközi
szakmai szervezetekkel történõ kapcsolattartásra – a KNF
tájékoztatása mellett – a feladatkör szerint illetékes mi-
nisztériumi szervezeti egység (a továbbiakban: illetékes
szervezeti egység), illetve a tárgy szerint illetékes intéz-
mény jogosult.

(2) Az állami vezetõi szintû nemzetközi tárgyalások
elõkészítését, a találkozók tárgyalási anyagainak összeál-
lítását az illetékes szervezeti egység, illetve intézmény be-
vonásával, továbbá a nemzetközi tárgyalásokból adódó
feladatok végrehajtásának összehangolását a KNF végzi.

(3) A nem állami vezetõi szintû nemzetközi tárgyalás
más által történt elõkészítése esetén, az elõkészítésrõl és a
tárgyalás eredményérõl tájékoztatni kell a KNF-et.

(4) A nemzetközi tárgyú, illetve vonatkozású ügyirato-
kat – jellegüktõl függõen intézkedésre, vagy tájékoztatásra
– meg kell küldeni a KNF-nek. Az együttmûködés kereté-
ben az illetékes szervezeti egység, illetve a tárgy szerint il-
letékes intézmény feladata a szakmai állásfoglalás kialakí-
tása, amelynek a külföldi partnerrel való közlése és a to-
vábbi intézkedések – ha az nem az illetékes szervezeti egy-
ség, vagy területi szerv, illetve intézmény kizárólagos,
vagy saját hatásköre – a KNF bevonásával történnek.

(5) A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó állam-,
kormány- vagy tárcaközi nemzetközi megállapodást, szer-
zõdést a KNF közremûködésével kell elõkészíteni.

(6) Nemzetközi tisztség – a szakmai szempontokon túl,
a tisztségbõl eredõ feladatok munkaidõ és költség vonza-
tainak mérlegelését, valamint a KNF vezetõjével történt
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egyeztetést követõen – a munkáltatói jogkör gyakorlójá-
nak egyetértésével, a miniszter hozzájárulásával vállal-
ható. A tisztség vállalásáról, azzal egyidejûleg, a munkál-
tatói jogkör gyakorlója tájékoztatja – nyilvántartásba vétel
végett – a Humánpolitikai, informatikai és üzemeltetési fõ-
osztályt, valamint, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója
nem a feladatkör szerint illetékes szakállamtitkár, a szakál-
lamtitkárt is.

(7) A területi szervek és az intézmények munkatársai ál-
tal történõ a nemzetközi tisztségvállalást – a (6) bekezdés-
ben foglaltakon túl – a felügyeletüket ellátó szakállamtit-
kárral is egyeztetni kell.

(8) Nemzetközi szervezetekben a területi szervek, vala-
mint az intézmények szervezeti tagsági viszonyt – a tag-
sággal járó elõnyök, feladatok, kötelezettségek bemutatá-
sával – a felügyeletüket ellátó szakállamtitkárral és a
KNF-el elõzetesen egyeztetve, a miniszter engedélyével
létesíthetnek.

(9) Az állami vezetõk részére a budapesti Diplomáciai
Testülettõl érkezõ meghívásokról és részvételi szándékról
a vezetõi titkárságok elõzetesen tájékoztatják a KNF-t.

A nemzetközi együttmûködés tervezése

27. §

(1) A nemzetközi együttmûködés éves külföldi kikülde-
tési és fogadási tervének, valamint költségvetésének terve-
zetét a KNF dolgozza ki a szakterületek igényeinek és ja-
vaslatainak figyelembevételével, a belsõ költségvetésben
jóváhagyott kereten belül. A tervet a miniszter hagyja
jóvá, folyamatos aktualizálásáról a KNF gondoskodik.

(2) A külföldi kiküldetésekrõl és fogadásokról a KNF
hetente eseménynaptárt készít, és a Minisztérium Intranet
szolgáltatásán (Nemzetközi Információs Rendszer, a to-
vábbiakban: NIR) keresztül közzéteszi.

(3) Az állami vezetõk féléves kiküldetési és fogadási
tervét minden év júniusában és decemberében a KNF ké-
szíti elõ, amelyet a miniszter összehangolás céljából meg-
küld a miniszterelnöknek és a külügyminiszternek.

A Minisztérium állományába tartozók hivatalos
külföldi kiküldetésének elõkészítése és engedélyezése

28. §

(1) Hivatalos külföldi kiküldetésre (a továbbiakban: ki-
küldetés) – finanszírozási forrástól függetlenül – elsõsor-
ban az éves külföldi kiküldetési és fogadási tervben rögzí-
tett, illetve elõre nem látott indokolt esetekben kerülhet
sor.

(2) A kiküldetés költségeihez támogatás nem fogadható
el magánszemélytõl, kívülálló szervezettõl, kivéve a más

kormány, illetve ezek szervei, vagy nemzetközi szervezet
által szervezett hivatalos kiküldetés esetét.

(3) A tervben szereplõ kiküldetésekrõl a pénzügyi felté-
telek igazolt rendelkezésre állása mellett

a) az államtitkár, a szakállamtitkárok, a kabinetfõnök,
valamint a miniszter és a kabinetfõnök által közvetlenül
irányított szervezeti egységek vezetõi esetében a minisz-
ter,

b) az államtitkár által irányított szervezeti egység mun-
katársai esetében az államtitkár,

c) a többi kiküldött esetében a szervezeti egységet irá-
nyító vezetõ a KNF vezetõjének bevonásával
dönt.

(4) A tervben nem szereplõ és külsõ fél által finanszíro-
zott, valamint a tervben nem szereplõ és külsõ fél által sem
finanszírozott kiküldetésekrõl a pénzügyi feltételek iga-
zolt rendelkezésre állása mellett

a) az államtitkár, a szakállamtitkárok, a kabinetfõnök,
valamint a miniszter és a kabinetfõnök által közvetlenül
irányított szervezeti egységek vezetõi esetében a minisz-
ter,

b) az államtitkár által irányított szervezeti egység mun-
katársai esetében az államtitkár,

c) a többi kiküldött esetében a jogi és koordinációs szak-
államtitkár – a KNF bevonásával –
dönt.

(5) A döntés elfogadására irányuló, illetve hazai kör-
nyezetvédelmi érdeket érintõ nemzetközi eseményen ál-
lást foglalni csak elõzetesen jóváhagyott tárgyalási állás-
pont birtokában lehetséges. A kiküldetést kezdeményezõ
szervezeti egység vezetõje felelõs azért, hogy megfelelõ
szakmai felkészültségû, az elõzményeket ismerõ és megfe-
lelõ nyelvismerettel rendelkezõ személy kiküldésére ke-
rüljön sor, továbbá felelõs a kiküldött felkészülésének el-
lenõrzéséért, a tárgyalási álláspont elkészítéséért és a be-
számoltatásáért.

(6) A felkészülésért, a (7) és (8) bekezdések szerinti ira-
tok (okmányok) megfelelõ elõkészítéséért, a kiküldetés
eredményeinek hasznosításáért, illetve annak kezdemé-
nyezéséért a kiküldött felel.

(7) A KNF útján a jogi és koordinációs szakállamtitkár
felügyeli az (5) bekezdés szerinti tárgyalási álláspont elké-
szítését, illetve – Nemzetközi egyeztetõ értekezlet kereté-
ben – a kiküldött beszámoltatását.

(8) A kiküldetés engedélyezését az e célra rendszeresí-
tett, az Ügyrend 3. számú függeléke szerinti nyomtatvá-
nyon kell kérni, amelynek a kiküldetés megkezdése elõtt
legalább 10 munkanappal – elõre nem tervezhetõ és sürgõs
intézkedést igénylõ esetekben legalább 3 munkanappal –
elõbb a KNF-re kell érkeznie, a (9) bekezdésben felsorolt
mellékletekkel együtt.

(9) A 3. számú függelék szerinti nyomtatványhoz a kö-
vetkezõ mellékleteket szükséges csatolni:

a a rendezvény, illetve a részvétel jelentõségének, fon-
tosságának ismertetését (a Magyar Köztársaság, a Kor-
mány, a Minisztérium érdekei szempontjából);
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b) a résztvevõ kijelölésének indokolását;
c) az eseményen a Minisztérium részérõl képviselni ter-

vezett álláspontot, ha az a kiküldetés kezdeményezésének
idõpontjában rendelkezésre áll – kitérve az ezekbõl szár-
mazó kötelezettségekre és következményekre –, elõzete-
sen elkészített elõadást, hozzászólást, vagy annak fõ tartal-
mi vonatkozásait;

d) a rendezvénnyel kapcsolatos logisztikai és külsõ do-
kumentumokat (meghívó, költségek külsõ átvállalása ese-
tén az átvállalás tényét és tárgyát tartalmazó igazolás, a
rendezvény napirendje és programja, az információs, elõ-
készítõ anyagok);

e) a kiküldött Ügyrend 5. számú függeléke szerinti nyi-
latkozatát.

(10) Az engedélyezett útindító alapján a KNF gondos-
kodik:

a) a kiküldetéshez szükséges deviza igénylésérõl;
b) a beutazási engedélyek, menetjegyek beszerzésérõl, a

biztosítási szerzõdés megkötésérõl, illetve szükség szerint
a szállodafoglalásról és a kiküldöttek regisztrálásáról;

c) az elõterjesztés tárgyában hozott döntésnek – az Ügy-
rend 4. számú függeléke szerinti – visszaigazolásáról;

d) az állami vezetõk és kíséretük kiküldetése esetén az
induláskor, célba érkezéskor, visszautazáskor és hazaérke-
zéskor szükséges egyéb logisztikai támogatásokról.

Egyéb küldött hivatalos,
a Minisztérium érdekében történõ,külföldi kiküldetésének

elõkészítése és engedélyezése

29. §

(1) Nem a Minisztérium, nem a területi szervek és nem
az intézmények állományába tartozó küldött a Miniszté-
rium érdekében történõ kiküldetésének engedélyezése a
jogi és koordinációs államtitkár hatáskörébe tartozik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiküldetés esetén az enge-
délyezéséhez be kell mutatni:

a) a küldöttnek az Ügyrend 6. számú függeléke szerinti
írásos nyilatkozatát arról, hogy a kiküldetés feltételeit el-
fogadja, hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a
kiküldetésével kapcsolatban;

b) munkajogi, közszolgálati jogviszonyban álló küldött
esetében a munkáltatójának az Ügyrend 7. számú függelé-
ke szerinti írásos nyilatkozatát a kiküldetéshez történõ
hozzájárulásáról, valamint arról, hogy az utazás a küldött
személy munkajogi, közszolgálati jogviszonyát nem
érinti, és a kiküldetés során esetleg bekövetkezõ baleset
munkajogi jogkövetkezményeit is vállalja a munkáltató.

(3) A küldött kiküldetéssel összefüggésben esetlegesen
keletkezett kára a küldõ által részére megkötött biztosítási
szerzõdés alapján kerül megtérítésre.

Külföldiek részvételével szervezett
hazai rendezvények szabályai

30. §

A Minisztérium hazai nemzetközi rendezvényein annak
idõtartamától függetlenül, általában egy fogadást lehet ad-
ni. Több ilyen fogadás csak megfelelõ indoklás alapján ad-
ható, a rendelkezésre álló források függvényében. A foga-
dáson magyar részrõl a delegációvezetõ által kijelöltek
vesznek részt. A magyar résztvevõk száma a külföldi
vendégek létszámát csak indokolt esetben haladhatja meg.

A nemzetközi együttmûködésben szerzett tapasztalatok
és információk hasznosítása

31. §

(1) A nemzetközi együttmûködésben – külföldi kikül-
detéseken és hazai tárgyalásokon – szerzett tapasztalatok
és információk hasznosítása céljából a delegációvezetõ-
nek, illetve az általa kijelölt személynek a hazaérkezéstõl
(fogadástól) számított 10 munkanapon belül beszámoló je-
lentést kell készítenie, valamint a 7. §-ban foglaltak szerint
köteles a Nemzetközi egyeztetõ értekezleten az esemény-
rõl szóbeli tájékoztatást adni. Európai uniós ügyekben a
jelentéstételre a 23. § rendelkezései az irányadók.

(2) A beszámoló jelentést az Ügyrend 8. számú függelé-
ke szerinti nyomtatvány felhasználásával kell elkészíteni
és a kiküldetést (fogadást) kezdeményezõ vezetõnek jóvá-
hagyásra benyújtani.

(3) Jóváhagyás után a beszámoló jelentést a KNF ré-
szére elektronikus és nyomtatott formában is meg kell kül-
deni.

(4) Ha a köztisztviselõ az (1)–(3) bekezdés szerinti kö-
telezettség teljesítését neki felróható okból elmulasztja, a
KNF a munkáltatói jogkört gyakorlójánál munkáltatói in-
tézkedés megtételét kezdeményezi.

(5) A nemzetközi együttmûködési tapasztalatok, infor-
mációk és eredmények széles körû megismerhetõsége cél-
jából a KNF mûködteti a NIR-t.

A területi szervek és az intézmények
nemzetközi együttmûködésének rendjére vonatkozó

szabályok

32. §

(1) A területi szervek és az intézmények vezetõi nem-
zetközi együttmûködési kérdésekben, továbbá olyan köte-
lezettségvállalás esetében, amely a Minisztérium nemzet-
közi kapcsolatait befolyásolhatja, a felügyeletüket ellátó
szakállamtitkárral elõzetesen kötelesek egyeztetni.
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(2) A területi szervek és az intézmények a Minisztérium
által átruházott nemzetközi együttmûködési feladataikat
önállóan, de a jogszabályok, illetve az Ügyrend, valamint
belsõ szabályzatuk figyelembevételével végzik.

(3) A területi szervek és az intézmények nemzetközi
együttmûködésüket a felügyeletüket ellátó szakállamtitká-
rával együttmûködve, önállóan tervezik, a nemzetközi
együttmûködési éves feladattervüket a felügyeletet ellátó
szakállamtitkárral történt elõzetes egyeztetést követõen a
tárgyév február 15-éig megküldik a jogi és koordinációs
szakállamtitkárnak.

(4) A területi szervek és az intézmények által lebonyolí-
tott kiküldetések és fogadások elõkészítése, engedélyezé-
se és elszámolása az intézmények hatáskörébe tartozik, de
ennek során a Minisztérium Gazdálkodási Szabályzatában
meghatározott ellátmányi normatíva elõírásait kell alkal-
mazni. Az ellátmányi normatívák változásairól a KNF
szükség szerint tájékoztatja a területi szervek és az intéz-
mények vezetõit.

(5) A területi szervek és az intézmények vezetõinek ki-
küldetését a KNF ellenjegyzésével a felügyeletüket ellátó
szakállamtitkár engedélyezi.

(6) A nemzetközi együttmûködésben szerzett tapaszta-
latok és információk hasznosítása céljából a területi szer-
vek és az intézmények vezetõje köteles éves beszámolót
készíteni, amit a tárgyévet követõ február 15-éig meg kell
küldeni a felügyeletet ellátó szakállamtitkárnak és a KNF
vezetõjének.

(7) Azokról a nemzetközi eseményekrõl, amelyek ha-
tással lehetnek a Minisztérium, illetve a szakterület nem-
zetközi kapcsolatainak alakulására, beszámoló jelentést
kell küldeni a felügyeletet ellátó szakállamtitkárnak és a
KNF-nek az Ügyrend 8. számú függeléke szerinti nyom-
tatvány felhasználásával.

Az Országgyûléssel való kapcsolattartás rendje

33. §

(1) Az Országgyûléssel, az országgyûlési bizottságok-
kal való kapcsolattartás szervezése, valamint a miniszter
és az államtitkár parlamenti munkájához szükséges feltéte-
lek biztosítása az államtitkár irányítása alatt mûködõ Ál-
lamtitkári titkárság feladata.

(2) Az Államtitkári titkárság rendszeres kapcsolatot tart
az Országgyûlés hivatali szervezetével, a Miniszterelnöki
Hivatal Parlamenti Titkárságával, az Országgyûlés bizott-
ságaival, más minisztériumok és az Országgyûlésnek alá-
rendelt szervezetek parlamenti titkárságaival.

(3) Az Országgyûlés plenáris ülésén szóbeli választ
igénylõ kérdés beérkezésérõl

a) az Államtitkári titkárság haladéktalanul tájékoztatja a
minisztert, az államtitkárt, valamint a feladatkör szerint il-
letékes szakállamtitkárt;

b) az interpellációkra, kérdésekre, azonnali kérdésekre
adandó miniszteri és államtitkári válaszok, illetve a napi-
renden kívüli hozzászólásokra való választervezet elkészí-
téséhez szükséges szakmai anyagot az Államtitkári titkár-
ság javaslatára, az általa megadott határidõn belül, a fel-
adatkör szerint illetékes szakállamtitkár által kijelölt szer-
vezeti egység készíti el, azt az illetékes szakállamtitkár lát-
tamozza. Az illetékes szakállamtitkár a válaszhoz határ-
idõre, közérthetõ szövegjavaslatot készít, továbbá felhívja
a figyelmet a kérdés kezelésének szakmai, esetleg közéleti
hátterére. A szakmai anyag alapján az Államtitkári titkár-
ság az Országgyûlés Házszabálya követelményeinek meg-
felelõen véglegesített választervezetet készít, és azt véle-
ményezésre megküldi a kabinetfõnöknek. A kabinetfõnök
egyetértés esetén a választervezetet jóváhagyásra bemu-
tatja az államtitkárnak, majd a miniszternek;

c) a szóbeli választ igénylõ kérdésekre adandó válasz el-
készítéséhez rendelkezésre álló idõ rövidsége miatt, azon a
parlamenti napon, amelyen a képviselõk benyújtják az
azonnali kérdéseket és jelzik a napirenden kívüli felszóla-
lási szándékukat, az illetékes szakállamtitkár(ok) köte-
les(ek) gondoskodni arról, hogy a feladatkörüket érintõen
elérhetõ legyen a felelõs vezetõ. A felelõs vezetõ szemé-
lyérõl az Államtitkári titkárságot tájékoztatni kell;

d) Az Államtitkári titkárság visszajelzést ad az állami ve-
zetõknek és a kabinetfõnöknek, valamint az érintett szerve-
zeti egységeknek a válasz parlamenti fogadtatásáról.

(4) Az országgyûlési képviselõk írásos választ igénylõ
kérdéseire a feladatkör szerint illetékes szakállamtitkár ál-
tal kijelölt szervezeti egység négy munkanapon belül adja
meg a választervezet elkészítéséhez szükséges szakmai
anyagot, és ennek alapján az Államtitkári titkárság elké-
szíti az Országgyûlés Házszabálya elõírásainak megfelelõ
véglegesített választervezetet, amit véleményezésre meg-
küld a kabinetfõnöknek. Ezt követõen mutatja be a válasz-
tervezetet jóváhagyásra, illetve kiadmányozásra az állam-
titkárnak, illetve a miniszternek. A Minisztérium a választ
az országgyûlési képviselõnek, és az Országgyûlés Hiva-
talának tizenöt napon belül köteles megadni.

(5) Országgyûlési képviselõtõl – a képviselõk jogállásá-
ra vonatkozó szabályok alapján – érkezett megkeresésrõl a
minisztert és az államtitkárt haladéktalanul értesíteni kell.
A megkereséssel kapcsolatos intézkedésre a miniszter
vagy az államtitkár utasítása alapján kerül sor. Az ország-
gyûlési képviselõi egyéb megkereséseirõl, továbbá elkül-
dés elõtt az elkészített válaszról az Államtitkári Titkársá-
got tájékoztatni kell.

(6) Az Országgyûlésnek és bizottságainak a Miniszté-
riumot érintõ napirendi pontjairól és az elõterjesztésekrõl
az Államtitkári titkárság tájékoztatja a minisztert, az ál-
lamtitkárt és a szakállamtitkárokat.

(7) Az országgyûlési bizottságoknak a Minisztériumot
érintõ napirendi pontjainál gondoskodni kell a Miniszté-
rium – a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény szerinti – képviseletérõl. A rész-
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vételt az Államtitkári titkárság koordinálja, és elkészíti –
esetenként a feladatkör szerint illetékes szervezeti egység-
gel együttmûködve – az elhangzottak szakmai összefog-
lalóját.

(8) Ha a tárcát érintõ kérdésekben a bizottság megkere-
sésére írásos tájékoztató anyag készül, ezt az Államtitkári
titkárság – a szükséges miniszteri jóváhagyás után – az
ülés elõtt legalább 48 órával a bizottság részére átadja.

(9) A tárca felelõsségi körébe tartozó kérdésekben a
kormány által jóváhagyott törvényjavaslatok, országgyû-
lési határozat-tervezetek és tájékoztatók Országgyûléshez
történõ benyújtása az Államtitkár titkárság feladata.

(10) A kormányülést követõen az elõterjesztést a jogi és
koordinációs szakállamtitkár által kijelölt szervezeti egy-
ség a döntésnek megfelelõen véglegesíti. Az elõterjesztés
szövegét lemezen, továbbá – 270 nyomtatott példányban –
az Országgyûlés szervezési fõosztályának az Államtitkári
titkárság nyújtja be.

(11) A tárca által elõterjesztett törvényjavaslatokhoz
(országgyûlési határozat-tervezetekhez) érkezõ módosító
indítványokra a kormányzati álláspontot a jogi és koordi-
nációs szakállamtitkár által kijelölt szervezeti egység – a
feladatkör szerint illetékes szakállamtitkár által kijelölt
szervezeti egységgel, valamint az Államtitkári titkársággal
együttmûködve – készíti elõ.

(12) A törvényjavaslat plenáris ülésen történõ elõter-
jesztéséhez a miniszteri expozé, illetve a szavazáskor el-
hangzó zárszó szakmai tervezetét a feladatkör szerint ille-
tékes szakállamtitkár által kijelölt szervezeti egység készí-
ti el. Az Államtitkári titkárság a szakmai tervezet alapján
véglegesített expozét/zárszót – az illetékes szakállamtit-
kár(ok) és az államtitkár jóváhagyását követõen – terjeszti
be a miniszterhez.

(13) A más minisztérium által elõterjesztett törvényja-
vaslatokhoz és az országgyûlési határozati javaslatokhoz
benyújtott módosító indítványokat az Államtitkári titkár-
ság kijelölése alapján a feladatkör szerint illetékes szakál-
lamtitkár által kijelölt szervezeti egység véleményezi és a
jogi és koordinációs szakállamtitkár által kijelölt szerve-
zeti egységgel együttmûködve, kialakítja a tárcaálláspon-
tot. A kormányzati álláspont egyeztetésére és képvisele-
tére a 15. § és a Kormány ügyrendjének elõírásai az irány-
adók.

(14) Az Országgyûlés tárgyalási anyagainak kezelése, a
miniszter és az államtitkár részére történõ összeállítása az
Államtitkári titkárságnak feladata.

A jogszabályok értelmezésének rendje

34. §

(1) A miniszter elsõ helyi felelõsségébe tartozó jogsza-
bályok alkalmazásával kapcsolatos megkeresések megvá-
laszolása – a szakmailag illetékes szakállamtitkár állás-
pontjának figyelembevételével – a KJKF vezetõjének a

feladata. A válaszadás jogát a jogi és koordinációs szakál-
lamtitkár magához vonhatja.

(2) Más miniszter elsõ helyi felelõsségi körébe tartozó,
a miniszter feladatkörét érintõ megkeresést a KJKF veze-
tõje – indokolt esetben a jogi és koordinációs szakállamtit-
kár – a szakmailag illetékes szakállamtitkárság bevonásá-
val alakítja ki és küldi meg a jogszabály elõkészítéséért
elsõ helyen felelõs miniszter által vezetett minisztérium
részére.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben nem említett megkeresés
megválaszolása – a KJKF bevonásával – a szakmailag ille-
tékes szakállamtitkár feladata.

A hatósági és szabálysértési ügyek intézésének
rendje

35. §

(1) A miniszter környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi hatósági, szakhatósági, továbbá szabálysértési
jogkörébe tartozó ügyek kiadmányozásra történõ elõkészí-
tése a KJKF feladata.

(2) A kiadmányozásra történõ elõkészítés során a
KJKF-nek a külön jogszabályokban* foglaltak szerinti el-
járást kell lefolytatnia.

(3) A döntéshozatalhoz szükséges tényállás tisztázása
érdekében, ha az ügy eldöntéséhez a Minisztérium szak-
mai szervezeti egysége(i) feladatkörébe tartozó szakérte-
lem szükséges, a KJKF a kérelem, illetve a fellebbezés
KJKF-hez történt érkezését követõen haladéktalanul köte-
les az ügyiratot a feladatkör szerint illetékes szakállamtit-
kár(ok)nak megküldeni. A szakvélemény elkészítéséért
felelõs szervezeti egység(ek) kijelölésérõl a szakállamtit-
kár gondoskodik.

(4) A kijelölt szervezeti egység a szakvéleményt az ügy-
irat szakállamtitkárhoz történt megérkezését követõ
15 munkanapon belül köteles elkészíteni, és azt – a meg-
küldött iratokkal együtt – a KJKF-nek megküldeni.

(5) Ha az ügy az illetékes szakállamtitkár által közvetle-
nül irányított több szervezeti egység feladatkörét is érinti,
koordinált véleményt kell adni, amelynek elkészítése a
szakállamtitkár által kijelölt szervezeti egység feladata. Ha
az érintett szervezeti egységek között véleményeltérés
van, a koordináló szervezeti egység köteles az egységes
vélemény kialakítása érdekében egyeztetést tartani. Ha az
egyeztetés nem vezet eredményre, az egységes álláspont-
ról a szakállamtitkár dönt. Az egységes álláspontot tartal-
mazó koordinált véleményt a koordinációra kijelölt szer-
vezeti egység az ügyirat szakállamtitkárhoz történt megér-
kezését követõ 20 munkanapon belül köteles elkészíteni,
és azt – a megküldött iratokkal együtt – a KJKF-nek meg-
küldeni.

* A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról
szóló 2004. évi CXL. törvény.
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(6) Ha az ügy több szakállamtitkár feladatkörét érinti, és
a szakvélemények között ellentmondás van, az eltérõ véle-
ményeket a KJKF értékeli, és – ha szükséges, egyeztetést
követõen – az értékelésen alapuló meggyõzõdése szerint
állapítja meg a tényállást, és készíti elõ a döntést kiadmá-
nyozásra.

1. számú függelék az Ügyrendhez

A Miniszteri értekezlet, illetve az Államtitkári értekezlet
által megtárgyalásra kerülõ elõterjesztés

tartalmi és formai követelményei

1. Az elõterjesztésnek tartalmaznia kell:
a) a szabályozás tárgyát,
b) a szabályozás esetleges EU vonzatát,
c) a szabályozás tervezett tartalmát, szükségességének

indokolását,
d) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, környe-

zeti és egyéb hatásait,
e) az érintettek körét,
f) az egyeztetés eredményét, az esetleges véleményelté-

rések bemutatását, valamint az észrevételek elutasításának
indokait,

g) kiemelt jelentõségû kérdések megfogalmazását, ame-
lyek miniszteri döntést igényelnek,

h) javaslatot a sajtó tájékoztatására.

2. Az elõterjesztés formai követelményei:
a) elõlap, amelyen feltüntetésre kerül az elõterjesztõ,

annak aláírása, az elõterjesztés címe, benyújtásának évszá-
ma, hónapja;

b) egyeztetési lap, amely felsorolásszerûen tartalmazza
a véleményezésben résztvevõket, valamint az észrevételt
tevõk és egyetértõk megnevezését;

c) az elõterjesztés 1. pont szerinti tartalmú szövege,
d) a Miniszteri értekezleten elhangzottak alapján hozan-

dó miniszteri döntésére vonatkozó határozati javaslat.

2. számú függelék az Ügyrendhez

A kormányzati testületi ülésekre történõ szakértõi
felkészítõ irat tartalmi követelményei

A kormányzati testületi ülésekre (kormánykabinetek,
kormányzati államtitkári értekezlet, kormányülés) történõ
szakértõ felkészítõnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

1. Az elõterjesztés tartalmának rövid, lényegi kérdése-
ket kiemelõ ismertetése.

2. Az elõterjesztéssel kapcsolatos vélemény, amelyben
– ha a tárcaálláspontra tekintettel szükséges – ki kell térni:

– az egyeztetésekre, azok eredményére;
– a figyelmen kívül hagyott véleményekre;
– a figyelmen kívül hagyott vélemény fenntartásának

indokoltságára.

3. A Minisztérium álláspontja, amely lehet
– támogató;
– a 2. pont szerint hiányolt vagy kifogásolt részek mó-

dosítására vonatkozó szövegjavaslatot tartalmazó;
– államtitkári értekezletre történõ felkészítés esetén ja-

vaslat az elõterjesztés testületi ülés napirendjérõl történõ
levételére, a Kormány Ügyrendje szerinti indokok* miatt.

* Ha az elõterjesztéssel kapcsolatos elõkészítési vagy egyeztetési hiá-
nyosságokból adódóan új elem merül fel.
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3. számú függelék az Ügyrendhez

E EN ……../…… Elõterjesztõnél KvVM KNF-nél

Iktatószám

Dátum

Ügyintézõ

Melléklet

KÖZÖSSÉGI ÉS NEMZETKÖZI FÕOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1011 Budapest I. Fõ u. 44–50., 1394 Budapest, Pf. 351

ELÕTERJESZTÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS ENGEDÉLYEZÉSÉRE

1. A nemzetközi esemény megnevezése (tárgya):

2. A kiküldetés helyszíne: ………………………… ország, ………………………… város

Fogadó szerv (a kiküldöttek külföldön a következõ címen érhetõk el):

3. A kiküldetés idõtartama (utazással együtt): ………………-tól ………………-ig …… nap …… éjszaka

4. Közlekedési eszköz (aláhúzandó): repülõ vonat gépkocsi (hivatali/saját) autóbusz

5. A kiküldöttek adatai és a kiküldetés költségviselõi:

Kiküldöttek Költségviselõ

neve beosztása munkahelye nyelvismerete napidíj szállás útiköltség

6. A kiküldetés elõkészítésére vonatkozó közlés, illetve kérés
Szállodát foglal: A menetjegyrendelést intézi: A vízumbeszerzést végzi:
Egyéb kérések (például részvételi díj, dologi):

……………..…………………………
Az elõterjesztõ aláírása
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4. számú függelék az Ügyrendhez

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Közösségi és Nemzetközi Fõosztály

_________________________________________________________
(az elõterjesztõ szervezet vezetõjének)

Tisztelt

Tájékoztatom, hogy a túloldalon szereplõ személyek külföldi hivatalos utazását a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium ügyrendjérõl szóló 21/2006. (K. V. Ért. 10.) KvVM utasítás Mellékletének (a továbbiakban: Ügyrend) 25. §-a
szerint illetékes vezetõ

engedélyezte �
nem engedélyezte �
módosította �

Az elutasítás, illetve módosítás indoka a következõ:

Kérem szíveskedjék a fentiekrõl az érdekelteket értesíteni, és gondoskodni arról, hogy a mellékelt – az Ügyrend
6. számú függeléke szerinti – nyomtatványon, vagy elektronikus levél útján a beszámoló jelentés idõben elkészüljön.

Budapest, ___________________________

…………………………………
fõosztályvezetõ

5. számú függelék az Ügyrendhez

Kiutazói nyilatkozat
[Ügyrend 28. § (9) bekezdés e) ponthoz]

Kijelentem, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnál érvényben levõ, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium ügyrendjérõl szóló 21/2006. (K. V. Ért. 10.) KvVM utasítás Mellékletének külföldi kiküldetésre vonat-
kozó szabályait megismertem és azokat utazásom feltételeiként elfogadom.

Tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõen a napidíj összege után
fizetendõ személyi jövedelemadó összege az elszámolást követõen a következõ hónapban esedékes illetményembõl le-
vonásra kerüljön.

Hozzájárulok a külföldi kiküldetés elõkészítéséhez szükséges személyes adataim nyilvántartásához és kezeléséhez.

Budapest, …………….......................

…………………………………
kiutazó aláírása
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6. számú függelék az Ügyrendhez

Kiutazói nyilatkozat

[Ügyrend 29. § (2) bekezdés a) ponthoz]

Kijelentem, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnál érvényben levõ, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium ügyrendjérõl szóló 21/2006. (K. V. Ért. 10.) KvVM utasítás Mellékletének külföldi kiküldetésre vonatko-
zó szabályait megismertem és azokat utazásom feltételeiként elfogadom.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõen a napidíj összege után fize-
tendõ személyi jövedelemadó összegét az útielõleg elszámolásakor forintban a KvVM házipénztárába befizetem.

Hozzájárulok a külföldi kiküldetés elõkészítéséhez, a napidíj számfejtéséhez szükséges személyes adataim nyilván-
tartásához és kezeléséhez.

Adataim:

Név: ...............................................................................................................................................................................

Születéskori név: ..........................................................................................................................................................

Születési hely/idõ: …………….…………………………………, év: ………… hó: ………………… nap: .............

Anyja neve: ...................................................................................................................................................................

Állandó lakcím (irányítószámmal): ............................................................................................................................

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

Levelezési cím (irányítószámmal): .............................................................................................................................

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

Személyi igazolvány száma: ........................................................................................................................................

Adóazonosító jel (10 számjegy): ..................................................................................................................................

TAJ szám (9 számjegy): ...............................................................................................................................................

Munkahely megnevezése: ............................................................................................................................................

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

Munkahely címe: ..........................................................................................................................................................

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

Napközbeni elérhetõség (telefonszám): ......................................................................................................................

Budapest, …………….......................

…………………………………
kiutazó aláírása
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7. számú függelék az Ügyrendhez

______________________________________________________
(Az intézmény megnevezése és címe)

Munkáltatói nyilatkozat

Kijelentem, hogy …………………………………………… (Születési hely: ………………… születési év: ………
hó: ……………… nap: ……, anyja neve: ………………………………………………………) munkavállalónk (lak-
címe: …………………………………………………………………………; útlevélszáma: …………………………;
adóazonosító száma: ……………………………………; TAJ-száma: …………………………) …………………… –
…………………………… közötti …………………………-ba történõ hivatalos külföldi kiküldetéséhez hozzájárulok,
továbbá kijelentem, hogy munkavállalónk hivatalos külföldi kiküldetése munkajogi viszonyát nem érinti és a kiküldetés
során esetleg bekövetkezõ baleset munkajogi jogkövetkezményeit a munkáltató vállalja.

Budapest, ……………………………

………………………………………
kiutazó munkáltatója

8. számú függelék az Ügyrendhez

E EN ……../…… Elõterjesztõnél KvVM KNF-nél

Iktatószám

Dátum

Ügyintézõ

Melléklet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
Közösségi és Nemzetközi Fõosztály
1011 Budapest I. Fõ u. 44–50., 1394 Budapest, Pf. 351

BESZÁMOLÓ KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉSRÕL/HAZAI
NEMZETKÖZI TÁRGYALÁSRÓL

1. A nemzetközi esemény megnevezése (tárgya):
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2. Az esemény helyszíne: ………………………… ország, ………………………… város

3. Az esemény idõpontja: ………………………-tól ………………………-ig

4. A magyar részvevõk adatai:

neve beosztása munkahelye

5. A külföldi tárgyalópartnerek adatai:

neve beosztása munkahelye

6. Az esemény szakterülete ( �� ):

Komplex a KvVM tevékenységét átfogó Jogalkotás

Környezetvédelem Gazdasági kérdések

Természetvédelem Oktatás, továbbképzés, tudatformálás

Vízügy Informatika

Meteorológia
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7. Az esemény jellege ( �� ):

Európai Unió Szubregionális együttmûködés

NATO Dunával kapcsolatos együttmûködés

OECD Katasztrófa elhárítás

ENSZ Egyéb nemzetközi szervezet

UNEP Egyéb sokoldalú együttmûködés

Ramsar Kétoldalú együttmûködés

GEF Nemzetközi konferenciák, tanulmányút, vásár

Európa Tanács Külképviseleti fogadás

8. A jegyzõkönyv, kapott dokumentumok találhatók:

9. A tárgyalás összefoglalása és eredményei:

10. Javaslatok a tárgyalás eredményeinek hazai hasznosítására, illetve az elvégzendõ feladatokra:

11. A hasznosítás céljából, illetve az elvégzendõ feladatok megoldásához az alábbi intézkedések szükségesek:

Intézkedések Felelõs neve Határidõ

Budapest, ……………………

……………………………………………
A készítõ aláírása

A beszámoló jelentést jóváhagyta:

……………………………………………
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Közlemények

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
30/2006. (EüK. 16.) Gyf.

közleménye
Moha K-6 OKK számú kút vize számára

természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Mohai Ágnes
Ásványvízkitermelõ és Kereskedelmi KFT (8042 Moha,
Ágnes Forrás 026/1) tulajdonában álló Moha K-6 OKK
számú kút vizének belsõ, kizárólag palackozási célú fel-
használásban – „Mohai 1374” elnevezéssel – a termé-
szetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte
(78-3/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
31/2006. (EüK. 16.) Gyf.

közleménye
Lajosmizse K-109 OKK számú kút vizének

elismert ásványvíz megnevezését engedélyezõ
határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Magyarvíz KFT
(1106 Budapest, Keresztúri út 210.) tulajdonában és üze-
meltetésében lévõ Lajosmizse K-109 OKK számú kút vi-
zének belsõ, palackozási célú felhasználásban a „Prima-
vera” elnevezés helyett a „KÉK FORRÁS” természe-
tes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte
(116-4/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
32/2006. (EüK. 16.) Gyf.

közleménye
Lajosmizse K-109 OKK számú kút vizének

elismert ásványvíz megnevezését engedélyezõ
határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Magyarvíz KFT
(1106 Budapest, Keresztúri út 210.) tulajdonában és üzemel-

tetésében lévõ Lajosmizse K-109 OKK számú kút
vizének belsõ, palackozási célú felhasználásban a
„Kék Forrás” elnevezés helyett a „ZAFÍR” természe-
tes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte
(116-6/Gyf/2006.).

Kitüntetések

A 2006. évi augusztus 20-i állami ünnep, az államalapí-
tás ünnepe alkalmából

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Miniszteri Elismerõ Oklevelet adományozott

Balaton Tihamérnak, a Nyugat-dunántúli Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség osz-
tályvezetõjének,

Barabás Ákosnak, a KvVM Víz- és környezeti kárelhá-
rítási fõosztály szakmai tanácsadójának,

Barta Oszkárnak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Nyugati Kapu Látogató- és Oktatási Központja koordiná-
torának, gondnoknak,

Bazsó Péternek, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság Szigetközi Szakaszmérnökség
szõgyei gátõrjárás gátõrének,

Bereczki Máriának, a Hortobágyi Nemzeti Park Igaz-
gatóság pénzügyi ügyintézõjének,

Csuka Sándornénak, a Felsõ-Tisza-vidéki Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség kör-
nyezetvédelmi felügyelõjének,

Dubiczky Sándornénak, a Tiszántúli Környezetvédel-
mi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség vezetõ-fõ-
tanácsosának,

Enyedi Miklósnénak, az Észak-magyarországi Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Egri Szakaszmérnök-
ség szakaszmérnökség vezetõjének,

Fischer Józsefnek, a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
õrszolgálat-vezetõjének,

Gencsi Károlynak, a Felsõ-Tiszav-idéki Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság gazdasági osztályvezetõjé-
nek,

Harkai Miklós Zoltánnak, az Észak-magyarországi Re-
gionális Vízmûvek Zrt. fõmérnökének,

Házi Juditnak, a KvVM Természetmegõrzési fõosztá-
lya tanácsosának,

Kámánné Csán Zsuzsannának, a KvVM Költségvetési,
beruházási és tulajdonosi fõosztály vezetõ-fõtanácsosá-
nak,

Koncsikné Káli Andreának, a KvVM Kommunikációs
Fõosztály vezetõ-tanácsosának,
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Dr. Kónya Józsefnek, a Debreceni Egyetem Természet-
tudományi Kar Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék ny.
egyetemi tanárának,

Lipták Magdolnának, a Körös-vidéki Környezetvédel-
mi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség laborató-
rium vezetõjének,

Markó Csabának, a KvVM Környezetgazdasági fõosz-
tály fõosztályvezetõ-helyettesének,

Nagy Katalinnak, az Észak-Magyarországi Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség bio-
lógiai csoportvezetõjének,

Palich Etelkának, a KvVM Humánpolitikai, informati-
kai és üzemeltetési fõosztály vezetõ-fõtanácsosának,

Pál Évának, az Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság mb.
gazdasági igazgató-helyettesének,

Dr. Pozsonyi Katalinnak, az Országos Környezetvédel-
mi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség vezetõ-
fõtanácsosának,

Prohászka Józsefnének, a Duna Menti Regionális Víz-
mû Zrt. munkaügyi csoportvezetõjének,

Szabukáné Czédli Editnek, a Körös-vidéki Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetõ-helyettesé-
nek,

Szakál Tamásnak, a Balatoni Halászati Zrt. horgászati
és turisztikai menedzserének,

Szepesiné Veres Orsolyának, a KvVM Fejlesztési Igaz-
gatóság pénzügyi menedzserének,

Szepessy Györgynek, a VITUKI Környezetvédelmi
és Vízgazdálkodási Kht. tudományos fõmunkatársának,
szakági igazgatónak,

Szilágyiné Ördög Edinának, a KvVM Humánpolitikai,
informatikai és üzemeltetési fõosztály fõtanácsosának,

Dr. Szüts Korinnának, a KvVM Vízgazdálkodási fõosz-
tály fõosztályvezetõ-helyettesének,

Takács Lajosnak, a Nyugat-dunántúli Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóság technikusának,

Tóth Péternek, a KvVM Nemzeti parki és tájvédelmi fõ-
osztály tanácsosának,

Varga Lajosnénak, a Tiszántúli Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság titkárságvezetõjének,

Vasi Imrének, az Északdunántúli Vízmû Zrt. pénzügyi
vezetõjének,

Dr. Vozner Magdolnának, az Alsó-Duna-völgyi Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõ-
ség vezetõ-fõtanácsosának.

A természeti értékek megõrzése érdekében végzett
munkájáért

a környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Miniszteri Elismerõ Oklevelet adományozott

Mészáros Lászlónak, Jakabszállás Község nyugalma-
zott iskolaigazgatójának.

Cikkek, tanulmányok

Dr. Kilényi Géza

A közigazgatási szervek jogi személyiségének
problémái*

Koi Gyula

A bányajog és a bányászat szakigazgatási
jellegzetességei

(jogelméleti-jogtörténeti vázlat)*

* A cikkek a Magyar Közigazgatás 2006. augusztus, LVI. évfolyam 8.
számában jelentek meg.

Helyesbítés

A Magyar Közlöny 2006. évi 94. számában megjelent, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 17/2006. (MK 94.) KvVM
utasítás mellékletében a Szervezeti és Mûködési Szabály-
zat

1. 28. §-ának (2) bekezdés c) pontja helyesen:
„c) közremûködik – a természet- és környezetmegõrzési

szakállamtitkárral egyeztetve – az UNESCO Világörökség
természeti és táji értékek védelmével összefüggõ feladatok
ellátásában;”

2. 29. §-ának (1) bekezdés f) pontja helyesen:
„f) elkészíti az éves személyi juttatási keret jogcímen-

kénti felhasználási tervét, nyomon követi és ellenõrzi a sze-
mélyi juttatási keret évközi felhasználását, elõterjesztése-
ket készít a miniszternek a szabad pénzeszközök célirányos
felhasználására;”

3. 7. számú mellékletének harmadik alcím harmadik
francia bekezdése helyesen:

,,Közösségi és nemzetközi fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök”

4. 7. számú mellékletének negyedik alcím második és
harmadik francia bekezdései helyesen:

,,Környezetgazdasági fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök

Környezetfejlesztési fõosztály
– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban

közremûködõk, a pénzeszközök felhasználására, a gazdál-
kodás ellenõrzésére jogosító munkakörök”

(Kézirathiba)
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
I–III. KÖTET

címû kiadványt.

A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata – tekintettel a büntetõjog kialakult felosztására, továbbá a
kommentár könnyebb használatának szempontjaira is – három kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Btk.
Általános részének, a második és harmadik kötet pedig a Különös részének magyarázatát tartalmazza.

A magyarázat nagymértékben támaszkodik a bírói ítéletek értelmezõ rendelkezéseire, az Alkotmány-
bíróság határozataira, valamint az ET, az EU és más nemzetközi fórumok releváns dokumentumaira;
ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a fogalmak tudományos definiálására és rendszerezésére is. Tekintet-
tel arra, hogy a jogtudomány és a jogalkalmazás által kialakított értelmezési tartomány ismerete nélkül
nem lehet eligazodni a büntetõjog alapkérdéseiben, a kommentár nemcsak a szakmai felhasználók és a
joghallgatók, jogi továbbképzésben részt vevõk számára jelenthet támpontot, hanem a büntetõjog iránt
érdeklõdõk is segítségül hívhatják a kiadványt.

A magyarázat a Hivatalos CD Jogszabálytárban megjelent Btk. kommentár szerkesztett változata.

Ára: 9597 Ft áfával.

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.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata I–III. kötet címû kiadványt
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:
Ára: 9597 Ft + postaköltség.

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÕL SZÓLÓ
1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–II.

címû könyvet.

A Munka Törvénykönyvének kommentárja az 1992-ben született törvény hatályos szövegét és az azokhoz
fûzött jogirodalmi magyarázatokat közli, végigkövetve az elmúlt tizennégy év törvénymódosításait, különös
figyelemmel az Európai Unió munkajogi intézményeinek átvételére és a jogalkalmazói gyakorlatra.

A szerzõk szándéka szerint a kötetet haszonnal forgathatják a jogszabály értelmezését keresõ, a
jogalkalmazói gyakorlat felõl érdeklõdõ elméleti és gyakorlati szakemberek egyaránt.

A kommentár a gyakorlatban való hasznos alkalmazhatóság érdekében az egyes jogintézmények-
hez összefoglalja a kapcsolódó jogirodalmi munkákat, jogszabályokat, a Legfelsõbb Bíróság Mun-
kajogi Kollégiumának állásfoglalásait.

A kötet szerzõi a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalom-
biztosítási Jogi Tanszékének munkatársai: dr. Kiss György egyetemi tanár, dr. Berke Gyula egyete-
mi docens, dr. Bankó Zoltán egyetemi adjunktus, valamint dr. Gyulavári Tamás, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének egyete-
mi docense.

A 736 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3192 Ft áfával.
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.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRÕL SZÓLÓ
1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA I–II.

címû, 736 oldal terjedelmû kétkötetes kiadványt.

(ára: 3192 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................
Utca, házszám: .................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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TOVÁBBKÉPZÉS

A Budapesti CORVINUS Egyetem
KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET

(ISO 9001:2000 szabvány alapján minõsített intézet)
tájékoztatója

A BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet felvételt hirdet a 2007.
februárban induló, másoddiplomát adó közgazdasági szakirányú
továbbképzéseire és tanfolyami képzéseire.

Általános tudnivalók:
Az intézet közgazdasági szakirányú továbbképzésein szerez-
hetõ oklevelek a felsõoktatási törvényben rögzített felsõfokú
szakirányú szakképesítést tanúsítják.
A közgazdasági szakirányú továbbképzések képesítési köve-
telményeit a 7/1999. (II. 1.) OM rendelet, illetve az adott szakra
vonatkozó rendelet tartalmazza.
Jelentkezési határidõ: 2006. október 31.
Jelentkezési lapot, tájékoztató füzetet, mely a továbbképzési le-
hetõségek általános tudnivalói mellett, szakonként részletesen
tartalmazza a képzés célját és tantervét, térítésmentesen a BCE
Közgazdasági Továbbképzõ Intézetnél (BCE KTI) lehet be-
szerezni.
Címünk: BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet,

1085 Budapest VIII., Rigó u. 3.

Postacímünk: 1444 Budapest, Pf. 275 KTI.
Honlapunk: http://kti.linett.hu
Telefonszámaink: 216-4441, 216-4442 vagy 216-4443.
Jelentkezési feltételek: A szakirányú továbbképzésekre a rende-
letben elõírt feltételek megléte mellett (államilag elismert felsõfokú
[egyetem, fõiskola] iskolai végzettség) lehet jelentkezni. A tan-
folyami képzésekre a Tájékoztató füzetünkben közöltek szerint.
Képzési idõ: A szakirányú továbbképzések 4 félévig tartanak. Ettõl
való eltérést és a tanfolyamok képzési idejét a Tájékoztató füzetünk
tartalmazza. A foglalkozások hetenként általában egy napot vesznek
igénybe és 10–17 óra között kerülnek megtartásra.
A felsõfokú szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél meg-
szerzésének feltételei: A rendeletben elõírt képesítési követelmé-
nyek (az elõírt tanulmányi és vizsgakötelezettségek eredményes tel-
jesítése, szakdolgozat készítése, záróvizsga eredményes letétele)
teljesítése.
A kiadható oklevél tartalma az adott szak képesítési követelmé-
nyeit meghatározó rendeletben elõírtak szerint, az alapképzett-
ségtõl és az elvégzett szaktól függ.

2007-ben az alábbi közgazdasági szakirányú továbbképzési szakokra hirdetünk felvételt:

1. Elemzõ statisztikus szak
2. Nemzetközi gazdasági (és üzleti)

kapcsolatok – nemzetközi vállalkozások szak
3. Vezetési és szervezési szak
4. Marketing szak
5. Pénzügy szak
6. Agrárközgazdasági szak
7. Vállalkozási menedzsment szak
8. Értékelemzõ szak
9. Környezeti menedzsment szak

10. Biztosítás szak
11. Személyügyi-emberierõforrás menedzser szak
12. Jövõkutatás, elõrejelzés (stratégiaformálás) szak
13. Egészségügyi menedzsment szak

14. Belügyi gazdasági szak
15. Gyógyszerügyi menedzsment szak
16. Ingatlangazdálkodási szak
17. Védelemgazdasági szak
18. Projektmenedzsment (fõvállalkozás) szak
19. Gazdasági ellenõrzõ szak
20. Közigazgatás gazdálkodása és ellenõrzése

szakirány
21. Felszámolási és vagyonfelügyeleti szak
22. Érdekérvényesítõ (lobbiszakértõ) szak
23. Elektronikus hírközlés menedzsment szak
24. Kultúra-gazdaságtan szak
25. Vezetési tanácsadó szak
26. Esélyegyenlõség szak

Gazdasági, szakképesítést nyújtó és céltanfolyamok
Gazdasági tanfolyamaink elsõsorban az aktuális gazdálkodási, pénzügyi, adózási és vezetési tudnivalókat tartalmazzák.
Szakképesítést nyújtó tanfolyamaink a rendeletileg elõírt követelményrendszer szerint épülnek fel, s eredményes szakvizsga után
képesítést tanúsító bizonyítványt adnak.
Külön megbízás alapján intézményeknél, gazdasági társaságoknál, vállalkozásoknál új munkakörök, feladatok szakszerû ellátását
segítõ céltanfolyamokat szervezünk.

2007-ben az alábbi tanfolyamokra hirdetünk felvételt:

1. Alapfokú értékelemzõ tanfolyam intézménynél,
gazdasági társaságnál, vállalkozásnál

2. Elektronikus kereskedelem, digitális gazdaság
3. Középfokú innovációs szakasszisztens szaktanfolyam
4. Esélyegyenlõségi szaktanfolyam
5. Direkt marketing tanfolyam
6. Munkaerõ-piaci politikák, munkaerõ-piaci elemzések
7. Biztosítási ügyintézõ szaktanfolyam

8. Biztosítási tanácsadó szaktanfolyam
9. Biztosításközvetítõ szaktanfolyam

10. Marketing-, reklám- és PR-menedzser szaktanfolyam
11. Gyógyszer sales representative szaktanfolyam
12. Pénzügyi számviteli szakellenõri szaktanfolyam
13. Okleveles pénzügyi revizori szaktanfolyam
14. Mérlegképes könyvelõ szaktanfolyam

(vállalkozási szak)

BCE KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

A 2006. július 1-jétõl hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (az új Gt.)
megalkotása során az Európai Unió társasági jogával való harmonizáció és az egyes tagállamok
társasági joga fejlõdésének közös sajátosságai mellett a magyar jogalkalmazók több mint másfél
évtizedes tapasztalatait is felhasználták.

A magyar jogalkalmazók számára ma már nem számít újdonságnak a társasági jog. Az ellenérzések rég
megszûntek, az elsõ társasági törvény, az 1988. évi VI. törvény hatályba lépése óta a gazdasági élet
szereplõi a társasági jog intézményeit megismerték és elfogadták. Kialakult az a cégbírósági gyakorlat és
jelentõs szakirodalom, megerõsödött az a társasági jogi kultúra, amelyre a jogalkotó támaszkodhatott.

Az új Gt. egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló,
a Legfelsõbb Bíróság és az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben
továbbra is irányadó.

Ára: 3024 Ft áfával.

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.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata címû kiadványt
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:
Ára: 3024 Ft + postaköltség.

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny 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 internet-
címen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon be-
lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét. Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ
megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után sem-
missé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogá-
szokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart,
valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „har-
madik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes,
Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl a
Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 de-
cembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az eseten-
ként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atroci-
tásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe
menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a
hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvényho-
zó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság
hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem
csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk
összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
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 internet-
címen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon be-
lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a szerkesztõbizottság.
A szerkesztésért felelõs: dr. Dombi Éva, 1011 Budapest, Fõ utca 44–50. Telefon: 457-3311.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.). Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Információ: tel./fax: 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).
2006. évi éves elõfizetési díj: 13 608 Ft áfával. Egy példány ára: 1218 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1786–2396

Formakészítés: SPRINT Kft.
06.3205 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.9
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 Ft áfával.

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). Elõfizetésben megrendel-
hetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz-
lonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.

fél évre: 10 332 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás


