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I. rész
Jogszabályok

2009. évi XXX.
törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény módosításáról*

Az Országgyûlés mint alkotmánymódosító hatalom,
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány) 19. § (3) bekez-
dés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a kö-
vetkezõ törvényt alkotja:

1. § Hatályát veszti az Alkotmány 19. § (3) bekezdés
j) pontjában az „a Magyar Honvédség békefenntartásban
való részvételérõl, külföldi hadmûveleti területen végzett
humanitárius tevékenységérõl,” szövegrész.

2. § Az Alkotmány 40/C. § (2) bekezdésében az „alap-
ján” szövegrész helyébe az „alapján, valamint a Magyar
Honvédség békefenntartásban való részvételének vagy
a külföldi hadmûveleti területen végzett humanitárius te-
vékenységének engedélyezése tárgyában” szöveg lép.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követõ hónap elsõ nap-
ján lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatá-
lyát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2009. évi XXVIII.
törvény

egyes agrártárgyú törvények módosításáról**

Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény
módosítása

1. § (1) Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. tör-
vény (a továbbiakban: Átv.) 8. §-a a következõ (2) bekez-
déssel egészül ki, egyidejûleg a § meglevõ szövegének
megjelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) A külön jogszabályban meghatározott állatokat
a levágás során az Európai Unió közvetlenül alkalmazan-
dó jogi aktusában, illetve a külön jogszabályban meghatá-
rozott módon és feltételek szerint minõsíteni kell.”

(2) Az Átv. 16. §-ának a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A tenyésztési hatóság az állattenyésztés szervezési fel-
adatainak keretében]

„a) országos állattenyésztési adatbankot hoz létre és
tart fenn – a 8. §, a 9. §, a 18. § (5) bekezdése és a 30. §
(4) bekezdése alapján – és ellátja az adatok tárolását, fel-
dolgozását;”

(3) Az Átv. 17. §-ának h) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A tenyésztési hatóság az állattenyésztés hatósági fel-
adatainak keretében]

„h) nyilvántartást vezet a 18. § (5) bekezdésében meg-
határozott körben;”

(4) Az Átv. 18. §-a a következõ (5)–(8) bekezdésekkel
egészül ki:

„(5) A tenyésztési hatóság hatósági feladatainak ellátása
érdekében külön jogszabályban meghatározottak szerint
nyilvántartást vezet

a) a mesterséges termékenyítõ állomásokról, embrióát-
ültetõ állomásokról, spermatároló központokról;

b) az inszeminátorokról, embrióátültetõkrõl;
c) az állattartókról, tenyészetekrõl, tartási helyekrõl;
d) az egyedi azonosítású állatokról, törzsállományok-

ról;
e) az engedélyezett baromfikeltetõ állomásokról, hal-

keltetõ állomásokról, a méhanyanevelõ telepekrõl;
f) a megbízott teljesítményvizsgálati szervezetekrõl és

telephelyekrõl, teljesítményvizsgálati bizonyítvánnyal
rendelkezõ szakemberekrõl;

g) az elismert tenyésztõszervezetekrõl és tenyésztésve-
zetõkrõl, valamint állatfajtákról, hibridekrõl és keresztezé-
si programokról;

h) a vágóhídi minõsítõ helyekrõl, minõsítõ szerveze-
tekrõl, vágóállat-minõsítõkrõl, minõsítéshez szükséges
bélyegzõkrõl, mûszerekrõl, a vágóállat-minõsítési adatok-
ról;

i) az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási
rendszerében igényelhetõ füljelzõkrõl.

(6) Az (5) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:
a) természetes személy esetén a nevet, születési nevet,

születési helyet, születési idõt, anyja nevét, állampolgársá-
got, lakhelyet, telephelyet, elérhetõséget (telefonszám,
faxszám, e-mail cím, levelezési cím), számlázási nevet,
számlázási címet;

b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ gazdálkodó szervezet esetén a cégnevet, adószá-
mot, székhelyet, telephelyet, elérhetõséget (telefonszám,
faxszám, e-mail cím, levelezési cím).

(7) A tenyésztési hatóság az általa nyilvántartott adatok-
ból adatbázist hoz létre.

(8) A tenyésztési hatóság közigazgatási eljárásban or-
szágos illetékességgel hozott döntése ellen közigazgatási
eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.”

(5) Az Átv. A tenyésztési hatóság feladatai alcím alatt
a következõ 18/A. §-sal egészül ki:
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„18/A. § A törzskönyv, illetve az annak alapján kiállí-
tott származási igazolás a tenyészállat tenyésztõjére, illet-
ve tulajdonosára vonatkozóan tartalmazza

a) természetes személy esetében a nevet, lakhelyet;
b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem ren-

delkezõ gazdálkodó szervezet esetén a cégnevet, székhe-
lyet.”

(6) Az Átv. 33. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„33. § (1) Mesterséges termékenyítési szolgáltatást
nyújtó inszeminátori, embrióátültetõi tevékenységet az
a szakember végezhet, aki rendelkezik a külön jogszabály-
ban meghatározott képesítéssel és megfelel az ott megha-
tározott egyéb feltételeknek.

(2) Aki az (1) bekezdés szerinti tevékenységet kíván
folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a tenyésztési
hatóságnak bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni
a bejelentõ természetes személyazonosító adatait.”

(7) Az Átv. 47/A. §-a a következõ 33. ponttal egészül ki:
[Ez a törvény]
„33. a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. de-

cember 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek”
[való megfelelést szolgálja.]

(8) Az Átv. 49. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„49. § (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) rendeletben szabályozza
1. a tenyészállat- és szaporítóanyag-használat, -felaján-

lás és -értékesítés feltételeit;
2. a teljesítményvizsgálatok, tenyészértékbecslés rendjét;
3. a tenyészállatok teljesítményeinek adatgyûjtési

módját, rendjét;
4. a kisállatfajok e törvénnyel érintett meghatározott

körét;
5. az apaállat-ellátás módját, feltételét és költség-hoz-

zájárulásának módját;
6. a védett õshonos fajták genetikai fenntartásának és

támogatásának rendjét;
7. az állattartók, a tenyészetek és a tartási helyek nyil-

vántartásának rendjét;
8. a fajta és tenyésztõ szervezeti elismerésnek, az elis-

merés felfüggesztésének és visszavonásának szabályait;
9. az állatok egységes nyilvántartási és azonosítási

rendjét;
10. a mesterséges termékenyítõállomás, spermatároló

központ, embrióátültetõ állomás, baromfi- és halkeltetõ ál-
lomás, méhanyanevelõ telep engedélyezésével, üzemelte-
tésével kapcsolatos részletes szabályokat;

11. a mûvi szaporító tevékenységgel összefüggõ rész-
letes szabályokat;

12. a tenyészállat és szaporítóanyag behozatalának és
kivitelének elõírásait;

13. a törzskönyv vezetésének és a származás igazolás
kiállításának szabályait;

14. a szakképesítéshez kötött tevékenységeket;
15. az állattenyésztési bírság befizetésének és felhasz-

nálásának módját;
16. az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokért fizeten-

dõ igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésével kapcsola-
tos eljárási szabályokat, az igazgatási szolgáltatási díjfize-
tés ellenében végzett feladatokat, valamint az igazgatási
szolgáltatási díjak felhasználásának szabályait;

17. a vágás utáni minõsítési kötelezettség alá esõ álla-
tok körét, a minõsítés rendjét és ezen állatok kereskedelmi
jelölésének szabályait;

18. a mesterséges termékenyítési szolgáltatást nyújtó
inszeminátori, embrióátültetõi tevékenység folytatásának
részletes feltételeit, a tevékenység bejelentésének és az in-
szeminátorok, embrióátültetõk nyilvántartásának szemé-
lyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a beje-
lentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes
eljárási szabályokat, továbbá az inszeminátori, embrió-
átültetõi tevékenységre jogszabályban vagy hatósági hatá-
rozatban elõírt kötelezettségek be nem tartásának esetén
alkalmazandó jogkövetkezményeket;

b) a természetvédelemért felelõs miniszterrel együttes
rendeletben szabályozza a védett õshonos és a veszélyez-
tetett mezõgazdasági állatfajták körét, valamint a kijelölé-
sük rendjét;

c) az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben
rendeletben szabályozza az e törvény hatálya alá tartozó
eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak mérté-
két.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a tenyésztési
hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki.”

A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény
módosítása

2. § (1) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény
3. §-ának j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]
„j) a gazdálkodó család tagjai: a családi gazdálkodó,

annak házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke, unokája,
valamint a gazdálkodó család tagjaként bejelentkezett
nagykorú gyermeke, szülõje, nagyszülõje; gyermeken az
örökbe fogadott, a mostoha és a nevelt gyermeket is érteni
kell;”

(2) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény
11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép, egyidejûleg a meglevõ (2) bekezdés megjelölése
(3) bekezdésre változik:

„(2) A földhasználót a más használatában levõ ingatla-
non öntözési telki szolgalom illeti meg, amennyiben me-
zõgazdasági tevékenysége folytatásához szükséges öntö-
zés érdekében a víz odajuttatását, szétosztását, illetve an-
nak elvezetését másként nem, vagy csak aránytalanul nagy
nehézséggel vagy költséggel lehetne biztosítani. A telki
szolgalom gyakorlása során a szolgalommal terhelt ingat-
lan birtokosának érdekeit kímélve kell eljárni, a szolga-
lommal terhelt ingatlant csak a szükséges mértékben, az
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akadályoztatás (korlátozás) mértékének megfelelõ kártala-
nítás mellett lehet igénybe venni. Megszûnik a szolgalom,
ha az annak alapítására vonatkozó feltételek is megszûn-
tek.”

(3) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény
25/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(3) Ha a földhasználat olyan szerzõdés alapján keletke-
zett, amelyet jogszabály alapján kötelezõ írásba foglalni,
a (2) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkal-
mazni, hogy a földhasználat ingatlanügyi hatósághoz való
bejelentéséhez elegendõ a szerzõdés egy eredeti példányát
vagy annak közjegyzõ által hitelesített másolatát benyúj-
tani.”

(4) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény
25/D. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, egyide-
jûleg a meglevõ (3) bekezdés megjelölése (4) bekezdésre
változik:

„(3) Mentes az eljárás az igazgatási szolgáltatási díj- és
illetékfizetési kötelezettség alól, ha a kérelem kizárólag az
érintett földrészlet ingatlan-nyilvántartási adatai megvál-
tozásának a földhasználati nyilvántartásba történõ bejegy-
zésére vonatkozik.”

A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény
módosítása

3. § (1) A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény
17. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A hegybíró]
„f) vezeti az ültetvénykatasztert, valamint a telepítések,

kivágások nyilvántartását, és rendszeresen ellenõrzi az
ültetvénykataszterben nyilvántartott területek állapotát,
a nyilvántartott adatok valóságtartalmát,”

(2) A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény
52. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(2) A hegyközségi szervezet – tagjainak szolgáltatá-
sokkal való ellátása céljából vagy más, gazdasági tevé-
kenységet is igénylõ feladata ellátása érdekében – non-
profit gazdasági társaságot alapíthat.”

A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint
a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

4. § (1) A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, vala-
mint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továb-
biakban: Vtv.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(3) A törvény hatálya nem terjed ki a természetes élõ
környezetben vadon élõ, nem vadászható állatfajra, vala-

mint arra a vadra, amelyet állatkertben tartanak bekerített
helyen.”

(2) A Vtv. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A vadászterületen elejtett, elfogott vad (ideértve
annak trófeáját is), a hullatott agancs, a szárnyas vad jog-
szerûen gyûjtött tojása, az elhullott vad teteme a jogosult
tulajdonába kerül. A más vadászterületrõl átváltott sebzett
vad – a vadászatra jogosult hozzájárulásával – a sebzés he-
lye szerinti jogosult tulajdonába kerül, ha – a vadászatra
jogosult hozzájárulásával – utánkeresés során ejtik el vagy
elhullottan fellelik.”

(3) A Vtv. 9. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A vadaskertben, a vadasparkban, illetve vadászte-
rületen létesített vadfarmon jogszerûen tartott vad – a va-
daspark, illetve a vadfarm fenntartójával kötött eltérõ meg-
állapodás hiányában – a jogosult tulajdonában van. A nem
vadászterületen létesített vadfarmon jogszerûen tartott vad
– eltérõ megállapodás hiányában – a vadfarm fenntartójá-
nak tulajdonában van.”

(4) A Vtv. 12. §-ának (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(2) A földtulajdonosok vadászati közössége a vadásza-
ti jog gyakorlásával, hasznosításával kapcsolatos ügyek
intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vál-
lalhat, továbbá önállóan perelhet és perelhetõ. A tulajdo-
nosok (1) bekezdés szerint megválasztott és a vadászati
hatóságnál nyilvántartásba vett – hatósági igazolással ren-
delkezõ – képviselõje külön meghatalmazás nélkül a vadá-
szati közösség ügyeiben eljárva a vadászati közösség ne-
vében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat,
képviseli a vadászati közösséget a vadászati jog gyakorlá-
sával, hasznosításával összefüggõ hatósági, illetve bírósá-
gi eljárásban és más szervek elõtt, valamint harmadik sze-
mélyekkel szemben. A képviselet megszûnése esetén a tu-
lajdonosok a 14. §-ban foglalt eljárás szerint kötelesek hat-
van napon belül új képviselõt választani.”

(5) A Vtv. 12. §-ának (4)–(5) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével a földtu-
lajdonosok vadászati hatóságnál nyilvántartásba vett kép-
viselõje is összehívhatja a földtulajdonosok gyûlését.

(5) A vadászterület határának megállapítására irányuló
– ide nem értve vadászterület szétválasztására vagy va-
dászterületek egyesítésére, továbbá szomszédos vadászte-
rületek közös határának egyezséggel történõ módosítására
vonatkozó – földtulajdonosi gyûlés legkorábban a vadgaz-
dálkodási üzemterv érvényességének lejártát megelõzõ
egy évvel, legkésõbb a vadgazdálkodási üzemterv érvé-
nyességének lejártát megelõzõ hatvan nappal hívható
össze.”

(6) A Vtv. 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:
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„(2) Egy haszonbérlõ – az (1) bekezdés c) pontja szerin-
ti haszonbérlõ kivételével – legfeljebb egy vadászterület
vadászati jogára köthet érvényesen haszonbérleti szerzõ-
dést.”

(7) A Vtv. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A vadászterület határának megállapítása – ide nem
értve a vadászterület szétválasztására, a vadászterületek
egyesítésére és a szomszédos vadászterületek közös hatá-
rának egyezséggel történõ módosítására vonatkozó dön-
tést – a vadgazdálkodási üzemterv idõtartamára szól, és
ezen idõtartam alatt köti a mindenkori földtulajdonoso-
kat.”

(8) A Vtv. 22. §-ának (1) bekezdés helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A vadaskert a vadászterület gímszarvas, dámszar-
vas, õz, muflon, valamint vaddisznó vadászati célú tartásá-
ra, illetve tenyésztésére – kerítéssel bekerített – része. Va-
daskertbe csak szabad vadászterületrõl befogott, illetve
másik vadaskertbõl származó vad helyezhetõ ki. Vaddisz-
nó vadaskertbe, a vadászati hatóság külön engedélye alap-
ján vadasparkból vagy vadfarmról is kihelyezhetõ,
amennyiben a vaddisznó egyedek fenotípusos és genotípu-
sos megjelenése a faj jellemzõit hordozzák. A vadaskertbe
történõ kihelyezést megelõzõen a vaddisznó egyedeket
– a külön jogszabályban meghatározott módon – egyedi
azonosításra alkalmas füljelzõvel kell ellátni.”

(9) A Vtv. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § A vadaskert kerítésének fenntartásakor folyama-

tosan biztosítani kell, hogy a kerítéssel elzárt területrõl az
engedélyben meghatározott vad ne törhessen ki, illetve
hogy oda természetes úton ne jusson be. E feltételek telje-
sítésének felróható okból való elmulasztása a vadgazdál-
kodási szabályok megsértésének minõsül.”

(10) A Vtv. a következõ 25/A. §-sal és az azt megelõzõ
alcímmel egészül ki:

„Vadfarm létesítése

25/A. § (1) A vadfarm vadászterületen vagy vadászterü-
letnek nem minõsülõ földterületen vad élelmiszer elõállí-
tása céljából történõ tartására szolgáló létesítmény.

(2) Vadfarm létesítését a vadászati hatóság engedélyezi.
Nem létesíthetõ vadfarm védett természeti területen. Vad-
farm létesítése és mûködtetése során a 22. § (4)–(5) bekez-
désében, a 23. §-ban, valamint a 24. § (2)–(3) bekezdésé-
ben foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.

(3) Vadfarmon vadászni tilos.”

(11) A Vtv. 28. §-ának (4) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (5)–(6) be-
kezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a törvény másként nem rendelkezik, tilos
a) a madárfajok fészkének és fészkelésének zavarása,

megrongálása vagy elpusztítása,

b) a vadászható madárfajok tojásainak természetbõl
való gyûjtése, valamint az így gyûjtött tojások birtoklása
még üres állapotban is,

c) az emlõsök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyek
füstképzéssel történõ zavarása, illetve elgázosítása.

(5) Nem minõsül a (4) bekezdés b) pontja szerinti gyûj-
tésnek a vadászatra jogosult által fészekmentés céljából
végzett vadvédelmi tevékenység.

(6) A vadászati hatóság a külön jogszabályban megha-
tározott, az Európai Unió jogi aktusa által védelemben ré-
szesített vadászható vadfajnak (a továbbiakban: közösségi
jelentõségû vadászható vadfaj) nem minõsülõ vadászható
vadfaj vonatkozásában a (4) bekezdés c) pontjában szerep-
lõ tevékenységet a 38/A. § (1) bekezdésének a)–g) pontjá-
ban felsorolt feltételeken kívül állat-egészségügyi, vadvé-
delmi, illetve állományszabályozási okból engedélyez-
heti.”

(12) A Vtv. 30. §-ának (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(2) A vadászati hatóság – közösségi jelentõségû va-
dászható vadfaj vonatkozásában a 38/A. § (1)–(3) bekez-
désében foglaltak szerint, más vadfaj vonatkozásában ál-
lat-egészségügyi, vadvédelmi, illetve állományszabályo-
zási okból is – a mérgezõ hatású anyagok használatára vo-
natkozó külön jogszabályok figyelembevételével engedé-
lyezheti szelektív méreg alkalmazását.”

(13) A Vtv. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„32. § (1) Mesterséges apróvad-tenyésztési tevékeny-
ség folytatásához, vad zárttéri tartásához, vad vadászterü-
letek közötti szállításához, valamint vad vadászterületre
történõ kiengedéséhez a vadászati hatóság engedélye
szükséges.

(2) A mesterséges vadtenyésztési tevékenység engedély
nélküli folytatása, továbbá a vad engedély nélküli vagy az
engedélyben foglaltaktól eltérõ zárttéri tartása, vad va-
dászterületek közötti engedély nélküli szállítása, vad va-
dászterületre engedély nélküli kihelyezése a vadgazdálko-
dási szabályok megsértésének minõsül.

(3) Apróvadtenyésztõ telepet létesíteni, továbbá a te-
nyésztett apróvadat vadászterületre kiengedni csak az ál-
lategészségügyre vonatkozó szabályok szerint lehet.

(4) Nagyvadat zárt térben – az állatkertben történõ tartás
kivételével – csak vadaskertben, vadasparkban, valamint
vadfarmon lehet tartani.”

(14) A Vtv. 37. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a § meglevõ rendelkezésének megjelölése
(1) bekezdésre változik:

„(2) A külön jogszabály szerint meghatározott vizes te-
rületeken és azok védõsávjában az ólomsörét használata
vízivadvadászat során tilos. Amennyiben védõsáv nem ke-
rül kijelölésre, a vizes terület határterületén a vadászat oly
módon folytatható, hogy a tilalommal érintett területre
a kilõtt ólomsörét ne hulljon vissza.”
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(15) A Vtv. 38. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép, egyidejûleg a ,,Vadászati idény és vadászati tilalmi
idõ” alcím alatt a következõ 38/A. §-sal egészül ki:

„38. § (1) A vadászati év az év március hónap elsõ nap-
ján kezdõdik és a következõ év február hónap utolsó nap-
jáig tart. A vadászati idény az a naptári idõszak, amely
a vadászati éven belül kijelöli az egyes vadfajok vadásza-
tának idejét (a továbbiakban: vadászati idény). A vadászati
idényt a miniszter a természetvédelemért felelõs minisz-
terrel egyetértésben rendeletben állapítja meg.

(2) A vadászati idényen kívüli idõszak (a továbbiakban:
vadászati tilalmi idõ) alatt – a (3) bekezdés b) pontjában
foglalt esetek kivételével – a vadfajt kímélni kell. Azt
a vadfajt, amelyre a miniszter vadászati idényt nem állapít
meg, a vadászati éven belül kímélni kell.

(3) A vadászati hatóság – közösségi jelentõségû vadász-
ható vadfaj vonatkozásában a 38/A. § (1)–(3) bekezdésé-
ben foglaltak szerint –

a) vad-, illetve állományvédelmi okból a vadászati idé-
nyen belül meghatározott vadászterületeken korlátozhatja
vagy megtilthatja egy vagy több vadfaj vadászatát;

b) meghatározott vadfaj túlszaporodása esetén vadá-
szati tilalmi idõben vadászatot engedélyezhet vagy vadá-
szatra kötelezheti a vadászatra jogosultat.

(4) A vadászható madárfajok egyedeire, a fészekrakás
és fiókanevelés idõszakában, illetve a szaporodási idõ-
szakban – vonuló fajok esetében a fiókanevelési területük-
re történõ visszatérésük során is – tilos vadászni.

38/A. § (1) Amennyiben nincs más kielégítõ megoldás
és az érintett vadászható vadfajok állományának a (6) be-
kezdésben meghatározott kedvezõ védelmi helyzete nem
sérül, közösségi jelentõségû vadászható vadfaj vonatkozá-
sában a vadászati hatóság a szükséges mértékben és mó-
don a 28. § (4) bekezdésében, a 30. § (2) bekezdésében,
a 38. § (3) bekezdésében és a 39. § (3) bekezdésében fog-
lalt tevékenységeket a következõ – madárfaj esetében csak
az a)–f) pontban szereplõ – okból engedélyezheti, illetve
rendelheti el:

a) közegészségügyi, illetve közbiztonsági okból,
b) a légi közlekedés biztonsága érdekében,
c) a növényi kultúrák, a termés, az állatállomány, az er-

dõk, a halállományok, a vizek súlyos károsodásának meg-
elõzése érdekében,

d) kutatás és oktatás, állományfeljavítás, visszatelepí-
tés és az ezekhez szükséges tenyésztés céljából,

e) egyes vadászható madárfajok – az érintett állomány
nagyságához mérten – kisszámú szelektív befogásának,
tartásának, illetve hasznosításának érdekében,

f) a vadon élõ állatok és növények, valamint a termé-
szetes élõhelyek védelme érdekében, vagy

g) más kiemelkedõen fontos társadalmi, gazdasági köz-
érdek, valamint a köz- és magántulajdon súlyos károsodás-
tól való megóvása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatósági döntésben meg
kell határozni:

a) a vadfajt és az egyedek számát,

b) a befogás vagy elejtés módját, eszközeit,
c) azt a területet, amelyen a tevékenység gyakorolható,
d) a tevékenység idõtartamát, és
e) a tevékenység vadászati hatóság általi ellenõrzésé-

nek módját.
(3) A vadászati hatóság az engedélyes (kötelezett) ré-

szére a tevékenység végrehajtásáról jelentéstételi kötele-
zettséget ír elõ.

(4) A vadászati hatóság az (1) bekezdés alapján végzett
tevékenység lefolyásáról és eredményérõl

a) a vadászható madárfajok esetében évente;
b) az a) pont alá nem tartozó többi közösségi jelentõsé-

gû vadászható vadfaj esetében kétévente a miniszter által
átadott adatok alapján a természetvédelemért felelõs mi-
niszter útján
jelentést küld az Európai Bizottság részére.

(5) E § alkalmazásában kedvezõ védelmi helyzet olyan
helyzet, amelyben a populációdinamikai adatainak figye-
lembevételével a faj képes önmagát élõhelyének életképes
részeként hosszú távon fenntartani és a faj természetes el-
terjedési területe nem csökken, valamint valószínûsít-
hetõen nem is fog csökkenni, továbbá jelenleg és
valószínûsíthetõen a jövõben is megfelelõ kiterjedésû élõ-
hely áll rendelkezésére ahhoz, hogy a faj állományának
hosszú távú fennmaradása biztosított legyen.”

(16) A Vtv. 39. §-ának (3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(3) A vadászati kíméleti területen a tilalom feloldásáig
tilos vadászni. Közösségi jelentõségû vadászható vadfaj
vonatkozásában a 38/A. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak
szerint, más vadfaj esetében ha a vadkár másként nem há-
rítható el, a vadászati hatóság a vadászati kíméleti terüle-
ten is engedélyezheti a vadászatot.”

(17) A Vtv. 65. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a § jelenlegi (3)–(5) bekezdésének megje-
lölése (4)–(6) bekezdésre változik:

„(3) Az engedélynek az (1) bekezdés a)–b) pontja sze-
rinti visszavonására irányuló eljáráshoz a döntést hozó
szerv közli a vadászati hatósággal az érintett személy ne-
vét, címét, születési helyét, idejét, továbbá az (1) bekezdés
a) pontja szerinti esetben a lõfegyverekrõl és a lõszerekrõl
szóló törvényben meghatározott hatósági engedély vissza-
vonásának idõpontját és a lõfegyver azonosító adatait, az
(1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felelõsség megál-
lapításának idõpontját és okát. A vadászati hatóság az eljá-
rásához nem szükséges adatokat haladéktalanul törli.”

(18) A Vtv. 81. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép
és a Vtv. az „A kár megállapítása” alcím alatt a következõ
81/A. §-sal egészül ki:

„81. § (1) Vadkár, vadászati kár, valamint vadban oko-
zott kár (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: kár)
megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétõl – folya-
matos kártétel esetén az utolsó kártételtõl – számított har-
minc napon belül kell közölni a kárért felelõs személlyel.
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(2) Ha a károsult és a kárért felelõs személy között az
(1) bekezdés szerinti közléstõl számított 8 napon belül
nem jön létre egyezség a kár megtérítésérõl és a kártérítés
mértékérõl, és a károsult kárának megtérítését nem közvet-
lenül a bíróságtól kéri, a károsult a károkozás helye szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzõjétõl (a továb-
biakban: jegyzõ) nyolc napon belül írásban vagy szóban
kérelmezheti a károsult és a kárért felelõs személy közötti
egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárás lefoly-
tatását. A határidõ elmulasztása esetén a közigazgatási ha-
tósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti
igazolási kérelemnek van helye.

(3) A kár megállapítását a miniszter által rendeletben
meghatározott képesítéssel rendelkezõ kárszakértõ
(a továbbiakban: szakértõ) végezheti. A szakértõt a jegyzõ
öt munkanapon belül rendeli ki.

(4) A kár becslését – a miniszter által rendeletben meg-
állapított egyszerûsített vadkárbecslési szabályok szerint –
a kirendeléstõl számított öt munkanapon belül kell lefoly-
tatni. A kárbecslést akkor is le kell folytatni, ha a kár beje-
lentése az (1) bekezdésben elõírt határidõ után történt. Ha
késedelmes bejelentés miatt a kár vagy mértékének megál-
lapítása bizonytalanná válik, ezt a bejelentõ terhére kell
figyelembe venni.

(5) A szakértõ köteles a kárbecslésrõl készült jegyzõ-
könyvet haladéktalanul átadni a jegyzõnek. A jegyzõ
a szakértõi vadkárbecslési jegyzõkönyvben foglaltak alap-
ján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár
megtérítésére vonatkozóan.

(6) Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogsza-
bályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a közérdeket,
mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza
a kötelezett kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalását,
a felek által elõlegezett eljárási költség felek általi viselé-
sét, a kártérítés (eljárási költség) összegét és pénznemét,
a teljesítés módját és határidejét, a jegyzõ az egyezséget
határozatba foglalja és jóváhagyja.

(7) Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az
nem hagyható jóvá, a jegyzõ az eljárást megszünteti.

(8) A károsult az eljárást megszüntetõ végzés jogerõre
emelkedésétõl számított harminc napon belül kérheti a bí-
róságtól kárának megtérítését. A határidõ elmulasztása
jogvesztéssel jár.

81/A. § A kárbecslési eljárás során a közigazgatási ható-
sági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek az
alábbiakra vonatkozó rendelkezéseit – az alábbi eltérések-
kel – kell megfelelõen alkalmazni:

a) eljárási alapelvek, nyelvhasználat, tolmács, adatke-
zelés, áttétel, kapcsolattartás,

b) kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása, eljárás
megszüntetése,

c) ügyintézési határidõ, határidõ számítása,
d) kérelem, hiánypótlás,
e) jegyzõkönyv,
f) képviselet, kizárás,
g) értesítés, szemle, szakértõ, tárgyalás,

h) eljárás akadályozásának jogkövetkezményei,
i) igazolási kérelem azzal, hogy annak az elmulasztott

határidõtõl vagy határnaptól számított két hónapon túl
nincs helye,

j) eljárás irataiba való betekintés,
k) határozat és végzés azzal, hogy az egyezséget jóvá-

hagyó határozat
ka) tartalmazza a kötelezett természetes személyazono-

sító adatait is,
kb) meghozatalának alapjául szolgáló jogszabályhelyet

minden esetben meg kell jelölni,
kc) nem tartalmazhatja a jegyzõ egyéb döntését, azok-

ról külön döntésben kell rendelkezni,
l) eljárási költség, megelõlegezése, viselése, költség-

mentesség azzal, hogy a költségek megelõlegezésének
hiányában a jegyzõ az eljárást megszünteti,

m) döntés közlése, kijavítása, kiegészítése,
n) jogorvoslat, döntés-felülvizsgálat azzal, hogy az

egyezséget jóváhagyó határozat módosításának vagy
visszavonásának nincs helye, és azzal szemben felügyeleti
jogkör sem gyakorolható,

o) végrehajtás (az egyezséget jóváhagyó határozat vég-
rehajtásának kivételével).”

(19) A Vtv. a következõ 82. §-sal egészül ki:
„82. § A 83–84. § szerinti, illetve az e törvény szerinti

egyéb jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, ha
a jogkövetkezmény alapjául szolgáló ténynek a vadászati
hatóság tudomására jutásától számított egy év, vagy a tény
bekövetkeztétõl számított három év eltelt. A határidõ szá-
mításakor a jogorvoslati eljárás idõtartamát nem kell
figyelembe venni.”

(20) A Vtv. 83. §-ának (1) bekezdése a következõ
a) ponttal egészül ki:

[A vadászati hatóság határozata alapján vadgazdálko-
dási bírságot köteles fizetni a jogosult akkor, ha]

„a) az e törvényben, illetve a külön jogszabályban
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének nem
tesz eleget;”

(21) A Vtv. 83. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A vadászati hatóság határozata alapján vadgazdálko-
dási bírságot köteles fizetni a jogosult akkor, ha]

„h) az általa vagy hozzájárulásával szervezett vadászat
vonatkozásában a vadászat rendjére vonatkozó elõírásokat
megsérti.”

(22) A Vtv. 83. §-ának (3) bekezdése a következõ
a) ponttal egészül ki:

[A vadgazdálkodási bírság mértéke:]
„a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az eset sú-

lyától és ismétlõdésétõl függõen legalább tízezer, legfel-
jebb százezer forint lehet,”

(23) A Vtv. 83. §-a (4) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
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[Az (1) bekezdés g) pontja szerint a vadgazdálkodási
szabályok megsértésének minõsül, ha a jogosult:]

„c) a vadászterületet vadaskert, vadaspark vagy vad-
farm létesítése céljából engedély nélkül keríti be, a vadász-
területnek nem minõsülõ területen, vadasparkban vagy
vadfarmon tartott nagyvadat vadaskertbe kihelyezi, a ható-
sági engedéllyel vadaskertbe kihelyezett nagyvad megje-
lölésére vonatkozó elõírásoknak nem tesz eleget, valamint
vadászterületnek nem minõsülõ területrõl, vadasparkból,
vadaskertbõl vagy vadfarmról származó nagyvadat szabad
vadászterületre helyez ki;”

(24) A Vtv. 83. §-ának (4) bekezdése a következõ
g) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés g) pontja szerint a vadgazdálkodási
szabályok megsértésének minõsül, ha a jogosult:]

„g) a vadtenyésztési tevékenységet engedély nélkül
folytatja, a vadat engedély nélkül vagy az engedélyben
foglaltaktól eltérõen tart zárt térben, vadat vadászterületek
között engedély nélkül szállít vagy vadat vadászterületre
engedély nélkül helyez ki.”

(25) A Vtv. 84. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A vadászati hatóság határozata alapján vadvédelmi
bírságot köteles fizetni:]

„b) a vadász, ha a vadászat rendjét neki felróhatóan
megsérti;”

(26) A Vtv. a következõ 88. §-sal egészül ki:
„88. § A vadászati hatóságnak
a) vadászterület különleges rendeltetésének megállapí-

tása;
b) a vadászterület vadaskert, vadaspark vagy vadfarm

létesítése céljából történõ bekerítésének engedélyezése, az
engedély visszavonása, valamint vad tartására szolgáló en-
gedély nélkül létesített kerítés lebontásának elrendelése;

c) a rendkívüli értékû trófea nemzeti értékké nyilvání-
tása, továbbá nemzeti értékké nyilvánított trófea az or-
szágból történõ kivitelének engedélyezése
során közigazgatási eljárásban hozott döntése ellen köz-
igazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.”

(27) A Vtv. 89. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a § jelenlegi (2) bekezdésének megjelölése
(3) bekezdésre változik:

„(2) A vadászati hatósági feladatokat ellátó személy
a szolgálati lõfegyverét elõzetes felszólítás és figyelmezte-
tõ lövés leadása után, az életet vagy testi épséget közvetle-
nül fenyegetõ támadás elhárítására – ha a támadás másként
nem hárítható el, az elkövetõ személlyel szemben az ará-
nyosság követelményeinek betartásával – használhatja. A
fegyverhasználat nem lépheti túl a jogos védelem mérté-
két. Fegyverhasználatnak csak a szándékosan személyre
leadott lövés minõsül, nem minõsül fegyverhasználatnak
a véletlenül bekövetkezett, az állatra, a tárgyra leadott lö-
vés vagy figyelmeztetõ lövés. A fegyverhasználatot hala-
déktalanul jelenteni kell a rendõrségnek. A fegyverhasz-
nálat jogszerûségét a rendõrség vizsgálja ki.”

(28) A Vtv. 92. §-a a következõ g) és h) ponttal egé-
szül ki:

[A vadászati hatóság:]
„g) nyilvántartást vezet a vadgazdálkodási tervezésre

jogosult szakértõkrõl;
h) nyilvántartást vezet a földtulajdonosok vadászati

közösségének képviselõjérõl.”

(29) A Vtv. 92. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövegének megjelölése
(1) bekezdésre változik:

„(2) Az (1) bekezdés a), c), e), g) és h) pontjában szerep-
lõ nyilvántartás tartalmazza

a) természetes személy esetén a nevet, születési nevet,
születési helyet, születési idõt, anyja nevét, állampolgársá-
got, lakóhelyet, telephelyet, elérhetõséget (telefonszám,
faxszám, e-mail cím, levelezési cím);

b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ gazdálkodó szervezet esetén a cégnevet, adószá-
mot, székhelyet, telephelyet, elérhetõséget (telefonszám,
faxszám, e-mail cím, levelezési cím).”

(30) A Vtv. a következõ 93. §-sal egészül ki:
„93. § (1) A miniszter a feladat- és hatáskörébe tartozó,

a vad védelmét, a vadgazdálkodást, a vadászati jog gya-
korlását, hasznosítását érintõ kérdésekben véleményezõ,
javaslattevõ tevékenységet ellátó Országos Vadgazdálko-
dási Tanácsot, valamint területi vadgazdálkodási tanácso-
kat (a továbbiakban: Vadgazdálkodási Tanács) hoz létre.

(2) A Vadgazdálkodási Tanács tevékenységével elõse-
gíti a vadgazdálkodói érdekeltség és a vadászati jog gya-
korlásához, hasznosításához fûzõdõ közérdek közötti
összhang megteremtését.

(3) A Vadgazdálkodási Tanács a miniszter felkérése
alapján véleményt nyilvánít a vadászati jog gyakorlását,
hasznosítását érintõ szakmai kérdésekben, valamint jog-
szabálytervezetekrõl.”

(31) A Vtv. 100. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„100. § (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) a természetvédelemért felelõs miniszterrel egyetér-

tésben rendeletben szabályozza
1. a vadászható állatfajok körét, valamint a közösségi

jelentõségû vadászható vadfajok körét,
2. a vadászati idényt,
3. a vízivad vadászata rendjének szabályait, az ólomsö-

rét használatának tilalma alá esõ vizes területeket,
4. a körzeti vadgazdálkodási terv védett természeti te-

rületekre vonatkozó kötelezõ elõírásait;
b) az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben

rendeletben szabályozza az e törvény hatálya alá tartozó
eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak mér-
tékét;

c) rendeletben szabályozza
1. a vadászati és vadgazdálkodási rendeltetésû létesít-

ményekre és berendezésekre vonatkozó szabályokat,
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2. a vadgazdálkodási üzemtervre, illetve az éves vad-
gazdálkodási tervre vonatkozó szabályokat, valamint
a körzeti vadgazdálkodási terv védett természeti területek-
re nem vonatkozó kötelezõ elõírásait,

3. a hivatásos vadász esküjének szövegét, a szolgálati
jelvényének és a szolgálati naplójának mintáját, továbbá
annak vezetési szabályait,

4. a vadjelölési szabályokat,
5. a vadászati napló és teríték-nyilvántartás vezetésé-

nek szabályait,
6. a vadászjegyre, az egyéni lõjegyzékre és a vadászati

engedélyre vonatkozó szabályokat,
7. a vadászkutya fajtacsoport tenyésztésének, nyilván-

tartásának, teljesítményvizsgálatának és használatának,
valamint vizsgáztatásának szabályait,

8. a vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár
megállapításának szabályait,

9. a vadászvizsga tartalmát és szabályait, valamint
a vizsgaszabályzatot,

10. az egyes vadfajok vadászatának formáját,
11. a vadászat rendjének általános szabályait, valamint

a nem vízivad vadfajok vadászata rendjének szabályait,
12. a trófeabírálat szabályait,
13. az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokért fizeten-

dõ igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésével kapcsola-
tos eljárási szabályokat, valamint az igazgatási szolgálta-
tási díjak felhasználásának szabályait,

14. a vad elejtésével kapcsolatos szabályokat,
15. a vad, vadhús felvásárlása, feldolgozása, forgalom-

ba hozatala során vezetett nyilvántartásra vonatkozó sza-
bályokat,

16. a vadászterület határa megállapításának szabályait,
17. a vadászterületek és a vadászatra jogosultak nyil-

vántartásának szabályait,
18. az önálló és a társult vadászati jog gyakorlásának

szabályait,
19. a bérvadászat szabályait,
20. a vadaskert, vadaspark és a vadfarm létesítésének

szabályait,
21. a hatósági vadászat szabályait,
22. a vadvédelmi és vadászati célú kerítés létesítésének

szabályait,
23. a mesterséges vadtenyésztés, továbbá a vad befogá-

sának szabályait,
24. a hivatásos vadász alkalmazásának, tevékenységé-

nek és nyilvántartásának szabályait,
25. a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának

módjáról és feltételeirõl szóló mûködési szabályzatra vo-
natkozó szabályokat,

26. a vadgazdálkodási-vadászati képzettségekre, képe-
sítésekre vonatkozó szabályokat,

27. a vadászati hatóság eljárására vonatkozó szabályokat,
28. az Országos Vadgazdálkodási Tanács létrehozásá-

ra és mûködésére vonatkozó szabályokat,
29. az Országos Vadgazdálkodási Adattárból történõ

adatszolgáltatás módját.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy a vadásza-
ti hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki.”

(32) A Vtv. 101. §-ának b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusnak való meg-
felelést szolgálja:]

„b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.)
a természetes élõhelyek, valamint a vadon élõ állatok és
növények védelmérõl, 2. cikk, 6. cikk (1)–(2) bekezdés,
11. cikk, 12. cikk, 14. cikk, 15. cikk, 16. cikk és VI. számú
melléklet.”

A földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló
1996. évi LXXVI. törvény módosítása

5. § A földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló
1996. évi LXXVI. törvény 19. §-ának (4) bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„(4) A használati jog keletkezésekor az ingatlanügyi ha-
tóság határozatban rendelkezik az ingatlan tulajdonosát
megilletõ kártalanításról. A határozat ellen közigazgatási
úton fellebbezésnek helye nincs.”

A halászatról és a horgászatról szóló
1997. évi XLI. törvény módosítása

6. § (1) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi
XLI. törvény (a továbbiakban: Hhtv.) 20. §-a a következõ
(3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az állami halászjegyet, illetve horgászjegyet
igénylõ személynek nyilatkoznia kell arról, hogy a halá-
szattal, horgászattal, illetõleg hal fogásával (gyûjtésével)
összefüggésben szabálysértési vagy büntetõjogi felelõssé-
gét nem állapították meg, továbbá vele szemben halvédel-
mi bírságot nem szabtak ki. Az állami halászjegyet, illetve
horgászjegyet igénylõ nyilatkozatának részletes szabályait
külön jogszabály határozza meg.”

(2) A Hhtv. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„21. § (1) Állami halászjegy vagy horgászjegy nem ad-
ható annak a személynek

a) a jogerõs elmarasztalástól számított egy évtõl három
évig terjedõ idõtartamra, akit a hal fogásával (gyûjtésével)
összefüggésben elkövetett szabálysértés vagy bûncselek-
mény miatt jogerõsen elmarasztaltak,

b) a bírság jogerõs kiszabásától számított három hó-
naptól három évig terjedõ idõtartamra, akivel szemben
halvédelmi bírságot szabtak ki.

(2) Az állami halászjegyet vagy horgászjegyet a halá-
szati hatóság visszavonja attól a személytõl

a) aki ezen okmányát a helyszíni ellenõrzéskor nem
tudja felmutatni,
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b) akinek a halászattal, horgászattal, illetõleg a hal fo-
gásával összefüggésben szabálysértési vagy büntetõjogi
felelõsségét megállapították,

c) aki állami halászjegy, illetve horgászjegy igénylése
során a 20. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot valótlan
tartalommal teszi meg,

d) aki a 23–24. §-ban foglaltak szerint tiltott eszközzel
vagy módon halászik vagy horgászik,

e) akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki.
(3) Az állami halászjegy vagy horgászjegy kiadása

megtagadásának (1) bekezdés szerinti idõtartamát a halá-
szati hatóság az eset összes körülményére – így különösen
az érintettek érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértõ
állapot idõtartamára és a jogsértõ magatartás ismételt tanú-
sítására, a jogsértéssel elért elõnyre – tekintettel határozza
meg.”

(3) A Hhtv. 22. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a (2)–(9) bekezdés megjelölése
(3)–(10) bekezdésre változik:

„(2) A halászati hatóság az állami tulajdonú halászati
vízterületekre országos érvényességû, kutatási célú halá-
szati területi engedélyt adhat ki. Az engedélyben meg kell
határozni a kutatás célját, módját, valamint idõtartamát.
Az engedély a hal megtartására nem jogosít, a halat lemé-
rése után azonnal vissza kell helyezni a vízbe. Az engedély
jogosultja a kutatás eredményeirõl évente január 10-ig írá-
sos összefoglaló jelentést köteles küldeni a halászati ható-
ságnak. Ennek elmulasztása esetén az aktuális évi területi
engedély nem adható ki.”

(4) A Hhtv. 24. §-a (2) bekezdésének bevezetõ rendel-
kezése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól a halászati
hatóság indokolt esetben – az a) és c) pont esetében a jogo-
sult kérelmére, illetõleg hozzájárulásával –”

(5) A Hhtv. A halgazdálkodás tervszerûsége alcím alatt
a következõ 30/A. §-sal egészül ki:

„30/A. § A jogosult az Európai Unió közvetlenül alkal-
mazandó jogi aktusában meghatározott idegen és nem ho-
nos halfajok telepítését a halászati hatóság engedélye alap-
ján végezheti.”

(6) A Hhtv. 38. §-ának (3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(3) A jogosult kérésére a halászati hatóság – a külön
jogszabályban meghatározott feltételek szerint – engedé-
lyezheti halászati vízterületen a (2) bekezdés a)–b) pontjá-
ban meghatározott tilalmak és korlátozások alól történõ
felmentést.”

(7) A Hhtv. 39. §-a (1) bekezdésének bevezetõ rendel-
kezése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a halászati vízterületen vagy annak meghatáro-
zott részén a halállomány vagy élõhelyének védelme indo-
kolja, a halászati hatóság a külön jogszabályban meghatá-
rozott feltételek szerint”

(8) A Hhtv. 48. §-a a következõ (3) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) A halászati hatóság közigazgatási eljárásban orszá-
gos illetékességgel hozott döntése ellen közigazgatási el-
járás keretében fellebbezésnek helye nincs.”

(9) A Hhtv. 50. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ
d) ponttal egészül ki:

[A halászati hatóság halvédelmi bírságot szab ki]
„c) a 22. § (10) bekezdésében, a 35. § (2) bekezdésé-

ben, a 38. §-ban, valamint a 42. § (2) bekezdésében meg-
határozott rendelkezést megsértõ,

d) állami halászjegy, illetve horgászjegy igénylése so-
rán a 20. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot valótlan
tartalommal megtevõ”
[személlyel szemben.]

(10) A Hhtv. 50. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A halvédelmi bírság mértéke
a) jogosulatlan horgászat, valamint a fogási napló ve-

zetésének elmulasztása esetén 10 000–200 000 forint,
b) jogosulatlan halászat esetén 50 000–500 000 forint,
c) az e törvény által meg nem engedett módon vagy ti-

lalmi idõben való halászat vagy horgászat esetén, valamint
a (2) bekezdésben szereplõ esetben 10 000–500 000 forint,

d) a 35. § (2) bekezdésében, a 38. §-ban, valamint
a 42. § (2) bekezdésében meghatározott tilalom megszegé-
se esetén 10 000–500 000 forint,

e) állami halászjegy, illetve horgászjegy igénylése so-
rán a 20. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat valótlan tarta-
lommal történõ megtétele esetén 50 000 forint.”

(11) A Hhtv. 51. §-a a következõ (1) bekezdéssel egé-
szül ki, egyidejûleg a § meglevõ szövegének megjelölése
(2) bekezdésre változik:

„(1) A halgazdálkodási, illetve halvédelmi bírság mér-
tékét az eset összes körülményére – így különösen az érin-
tettek érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértõ álla-
pot idõtartamára és a jogsértõ magatartás ismételt tanúsítá-
sára, a jogsértéssel elért elõnyre – tekintettel kell meghatá-
rozni.”

(12) A Hhtv. 56. §-ának (1) bekezdése a következõ
f) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy a törvény
végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat:]

„f) az állami halászjegyet, illetve horgászjegyet igény-
lõ nyilatkozatának részletes szabályait,”
[rendeletben határozza meg.]

(13) A Hhtv. 56. §-a (1) bekezdésének g)–h) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy a törvény
végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat:]

„g) a halászati tilalmak és korlátozások (2) bekezdés
szerinti szabályozással nem érintett körét, valamint a tilal-
mak alóli felmentés szabályait,
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h) a halászati hatósági eljárásban fizetendõ igazgatá-
si-szolgáltatási díj mértékét az adópolitikáért felelõs mi-
niszterrel egyetértésben,”
[rendeletben határozza meg.]

(14) A Hhtv. 56. §-ának (1) bekezdése a következõ k) és
l) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy a törvény
végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat:]

„k) a tudományos kutatási célú halászati engedély ki-
adásának részletes szabályait,

l) az idegen és nem honos halfajok telepítésének szabá-
lyait”
[rendeletben határozza meg.]

(15) A Hhtv. 56. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy a termé-
szetvédelemért felelõs miniszterrel együttes rendeletben
határozza meg a nem halászható (horgászható) halfajok és
víziállatok körét, a halászati tilalmi idõket valamint a tilal-
mak alóli felmentés szabályait.”

(16) A Hhtv. a következõ 57/A. §-sal egészül ki:
„57/A. § E törvény az 56. § (1) bekezdésének l) pontjá-

ban adott felhatalmazás alapján kiadott rendelettel együtt
az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában törté-
nõ alkalmazásáról szóló, 2007. június 11-i 708/2007/EK
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezése-
ket állapítja meg.”

Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló
1997. évi CXIV. törvény módosítása

7. § (1) Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi
CXIV. törvény 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § (1) A Kormány az agrárgazdaság és az agrár-vi-
dékfejlesztés mûködésének elõsegítésére a miniszter útján
alakítja ki a szakértõi és szaktanácsadási tevékenység gya-
korlásának feltételeit és gondoskodik a szakértõi és szakta-
nácsadási rendszer mûködtetésérõl.

(2) Ha jogszabály az agrárgazdasági és az agrár-vidék-
fejlesztési szakterületeken szakértõ igénybevételét írja elõ
vagy szakértõ igénybevételéhez jogkövetkezményt állapít
meg, szakértõként kizárólag az a személy vehetõ igénybe,
valamint a jogszabályban meghatározott jogkövetkezmé-
nyek csak annak a szakértõnek az igénybevételéhez fûzõd-
nek, aki rendelkezik a miniszter által rendeletben megha-
tározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott meghatá-
rozott egyéb feltételeknek. Aki az e bekezdés szerinti
szakértõi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irá-
nyuló szándékát a miniszter által rendeletben meghatáro-
zott szervnek bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni
a bejelentõ természetes személyazonosító adatait.

(3) A legalább részben az államháztartás alrendszeré-
bõl, európai uniós forrásból, vagy nemzetközi megállapo-
dás alapján egyéb programból finanszírozott szaktanács-

adási szolgáltatást nyújtó szaktanácsadóként csak az a sze-
mély tevékenykedhet, aki büntetlen elõéletû, és erre a mi-
niszter rendeletében meghatározottak szerint engedélyt
kapott. Az engedély iránti kérelem – a szolgáltatási tevé-
kenység megkezdésének és folytatásának általános szabá-
lyairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – tar-
talmazza a kérelmezõ természetes személyazonosító ada-
tait, értesítési címét, szakirányú végzettségét és a kérelme-
zett szaktanácsadói szakterületet, illetve részszakterületet,
valamint a kérelmezõ szakmai gyakorlatát bemutató – mi-
niszter által rendeletben meghatározott – összefoglalót.

(4) A miniszter által rendeletben meghatározott szerv
a szakértõi tevékenység folytatására jogosult, a (2) bekez-
dés szerinti bejelentést tevõ személyekrõl, valamint
a (3) bekezdés szerinti szaktanácsadói engedéllyel rendel-
kezõkrõl nyilvántartást vezet, amely – a szolgáltatási tevé-
kenység megkezdésének és folytatásának általános szabá-
lyairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl – tar-
talmazza az érintett természetes személy szakértõ, szakta-
nácsadó természetes személyazonosító adatait, értesítési
címét és – ha e célból rendelkezésre bocsátotta – egyéb el-
érhetõségét, valamint szakirányú végzettségét és szakér-
tõi, szaktanácsadói szakterületét, illetve részszakterületét.
A nyilvántartásból kizárólag a szakértõi, szaktanácsadói
tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából
szolgáltatható adat.

(5) A törvény hatálya nem terjed ki a tervezõ- és szakér-
tõ mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló
1996. évi LVIII. törvény, valamint a Magyar Növényvédõ
Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi
LXXXIV. törvény szerinti szakértõk névjegyzékének ve-
zetésére, illetve ezen szakértõk engedélyezésére.

(6) A szaktanácsadói tevékenység engedélyezésére,
a szaktanácsadói nyilvántartás vezetésére, valamint az
ezekhez kapcsolódó ellenõrzési feladatok végzésére
a Kormány nem közigazgatási feladat ellátására létreho-
zott szervezetet is kijelölhet.

(7) A (6) bekezdés szerinti szerv hatósági eljárásában
ügyintézõ, illetve döntéshozó csak olyan személy lehet,
aki a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerint köztisztvise-
lõnek – nyilvántartás vezetése esetén ügykezelõnek – ki-
nevezhetõ lenne. A döntéshozóra és az ügyintézõre a Ktv.
összeférhetetlenségi szabályait kell alkalmazni.

(8) A (2) bekezdés szerinti szakértõi tevékenység foly-
tatásával, illetve a (3) bekezdés szerinti szaktanácsadói te-
vékenység engedélyezésével kapcsolatos közigazgatási
eljárásban hozott döntés ellen közigazgatási eljárás kereté-
ben fellebbezésnek helye nincs.”

(2) Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi
CXIV. törvény 10. §-a (2) bekezdésének a)–b) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„a) az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakér-

tõk szakterületeinek körét, a szakértõi tevékenység folyta-
tásának részletes feltételeit, a szakértõi tevékenység beje-
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lentésének és a szakértõk nyilvántartásának személyes
adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a bejelen-
tésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes el-
járási szabályokat, továbbá a szakértõi tevékenységre jog-
szabályban vagy hatósági határozatban elõírt kötelezettsé-
gek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkez-
ményeket,

b) az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakta-
nácsadók szakterületeinek körét, a szaktanácsadói tevé-
kenység folytatásának részletes feltételeit, az e tevékeny-
ségre jogosító engedély kiadásának feltételeit és rendjét,
a szaktanácsadók nyilvántartásának személyes adatot nem
tartalmazó adattartalmát, valamint a nyilvántartás vezeté-
sére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá
a szaktanácsadói tevékenységre jogszabályban vagy ható-
sági határozatban elõírt kötelezettségek be nem tartásának
esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,”
[rendeletben állapítsa meg.]

(3) Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi
CXIV. törvény a következõ 12. §-sal egészül ki:

„12. § Ez a törvény a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló,
2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló
1997. évi CXLI. törvény módosítása

8. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 56. §-ának (5) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg
a § a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A fellebbezés alapján hozott másodfokú határozat
hatálya a megtámadott bejegyzésen alapuló további be-
jegyzésre is kiterjed.

(6) A másodfokú ingatlanügyi hatóság által elsõfokon
hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.”

(2) Az Inytv. 60. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bírósági eljárásra – az e törvényben foglalt eltéré-
sekkel – a Pp. XX. fejezetének szabályai az irányadók. A
bíróság az ingatlanügyi hatóság határozatát megváltoztat-
hatja.

(2) Az ingatlanügyi hatóság döntésének bírósági felül-
vizsgálata során hozott határozat hatálya a megtámadott
bejegyzésen alapuló további bejegyzésre is kiterjed.”

(3) Az Inytv. 64. §-a a következõ (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) Az (1)–(3) bekezdés alapján történõ feljegyzésrõl,
illetve törlésrõl szóló ingatlanügyi hatósági határozat ellen
fellebbezésnek nincs helye.”

(4) Az Inytv. 75. §-ának (5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(5) A 75. § (1) bekezdésében meghatározott kérelem és
a hozzáférési jogosultság felfüggesztése, illetve visszavo-

nása tárgyában hozott határozat ellen nincs helye fellebbe-
zésnek és felügyeleti jogkör gyakorlásának.”

(5) Az Inytv. 86. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„86. § A rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kap-
csolatos változás vezetésére irányuló eljárás engedélyezé-
se tárgyában az ügyfél kérelmére az ingatlanügyi hatóság
végzéssel dönt. A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek
és felügyeleti jogkör gyakorlásának.”

(6) Az Inytv. 90. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
határozza meg az ingatlan-nyilvántartás tartalmára, részei-
re, módjára, az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésé-
re, tények feljegyzésére és az ingatlan adataiban bekövet-
kezett változások vezetésére, a jogorvoslatokra és a külön-
leges eljárásokra, valamint az ingatlan-nyilvántartásból
történõ adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályo-
kat.”

(7) Az Inytv. 90. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
szabályozza az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetér-
tésben az ingatlan-nyilvántartásból történõ adatszolgálta-
táshoz, illetve a tulajdonilap-másolatok szolgáltatásához
kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak mértékét és meg-
fizetésük módját.”

A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi
és a mezei õrszolgálatról szóló

1997. évi CLIX. törvény módosítása

9. § (1) A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvé-
delmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. tör-
vény 19. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati mezei õrszolgálat megalakítási,
fenntartási és mûködési költségeit a földhasználó, ha ez is-
meretlen, a tulajdonos által kifizetett mezõõri járulékból és
a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból
kell fedezni. A mezõõri járulék mértékét és megfizetésé-
nek módját a települési, a fõvárosban a fõvárosi kerületi
önkormányzat, a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûkö-
désérõl szóló helyi önkormányzati rendeletében szabá-
lyozza.

(2) A megalakítási, fenntartási és mûködési költségek
felét, de legfeljebb a külön jogszabályban meghatározott
összeget a központi költségvetés biztosítja hozzájárulás-
ként az agrárpolitikáért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium fejezetébõl.”

(2) A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi
és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
30. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
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„(7) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelõs mi-
niszter, hogy az államháztartásért felelõs miniszterrel
együttes rendeletben állapítsa meg az önkormányzati me-
zei õrszolgálat megalakításához, fenntartásához és mûkö-
déséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének
rendjét és feltételeit, valamint a hozzájárulás legmagasabb
mértékét.”

A géntechnológiai tevékenységrõl szóló
1998. évi XXVII. törvény módosítása

10. § (1) A géntechnológiai tevékenységrõl szóló
1998. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Gtv.) 2. §-ának
o) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]
„o) környezeti kockázat értékelés: az emberi egészség-

re ható és természeti környezeti – közvetlen vagy közve-
tett, azonnali vagy késõbb várhatóan bekövetkezõ – koc-
kázatok külön jogszabályban foglaltak szerint elvégzett
értékelése, amely a géntechnológiával módosított szerve-
zetek zárt rendszerû felhasználása, kibocsátása vagy for-
galomba hozatala miatt indokolt;”

(2) A Gtv. 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A II. és III. fejezetben foglalt hatósági eljárásban

hozott döntés ellen közigazgatási eljárás keretében felleb-
bezésnek helye nincs.”

(3) A Gtv. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Természetes szervezet géntechnológiával való mó-
dosítására, illetve a géntechnológiával módosított szerve-
zetek és az azokból elõállított termékek zárt rendszerben
való felhasználására vonatkozó engedély iránti kérelemrõl
– amennyiben jogszabály vagy közvetlenül alkalmazandó
európai uniós jogi aktus rövidebb határidõt nem állapít
meg – annak megérkezésétõl számított kilencven napon
belül a géntechnológiai hatóság határozatot hoz. Az eljárá-
si határidõ az ellenõrzõ kísérletek és vizsgálatok elvégzé-
sének idejével meghosszabbodik, de nem lehet több, mint
a vizsgálatok befejezése utáni harmincadik nap.”

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló
1998. évi XXVIII. törvény módosítása

11. § (1) Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló
1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 20. §-a
a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az állatvédelmi hatóság a (2) bekezdésben, a ter-
mészetvédelmi hatóság a (3) bekezdésben leírt veszélyes
állat vonatkozásában nyilvántartást vezet, amely tartal-
mazza az állat tulajdonosának és tartójának nevét, címét,
valamint az állat azonosítását szolgáló adatokat és az állat
tartási helyének adatait.”

(2) Az Átv. a következõ 24/F. §-sal és az azt megelõzõ
alcímmel egészül ki:

„Az ország õshonos növény-, illetve állatvilágára
ökológiai szempontból veszélyes állatok tartásának

tilalma

24/F. § Az ország õshonos növény-, illetve állatvilágára
ökológiai szempontból veszélyes, külön jogszabályban
meghatározott állatok kedvtelésbõl való tartása, szaporítá-
sa és forgalomba hozatala tilos. A tilalom megszegésével
tartott állatot az állatvédelmi hatóság elkobozza, majd
gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt
jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat végle-
ges elhelyezésérõl. Ha az állat végleges elhelyezése csak
rendszeres költségráfordítással biztosítható, a korábbi tu-
lajdonos a jogsértés súlyától, ismétlõdésétõl függõen leg-
feljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelezhetõ. Az
elhelyezés eredménytelensége esetén az állat életét meg-
engedett módon ki lehet oltani.”

(3) Az Ávtv. a következõ 45/B–45/C. §-sal egészül ki:
„45/B. § (1) Ha az állattartó az e törvényben, illetve

a külön jogszabályban foglalt rendelkezéseket nem vagy
nem megfelelõen teljesíti és ez által az állat egészségét sú-
lyosan veszélyezteti, az állatvédelmi hatóság az állat tulaj-
donosának költségére elrendelheti – a feltételek biztosítá-
sáig – az állat megfelelõ helyre való szállítását és a várható
tartási költségek tulajdonos általi megelõlegezését.

(2) Ha az állattartó az állatvédelmi hatóság által elõírt
idõpontig gondoskodik a jogszabályszerû állattartási felté-
telek biztosításáról, úgy az (1) bekezdés szerint elszállított
állatot részére vissza kell szolgáltatni, ellenkezõ esetben
az állatvédelmi hatóság az állatot elkobozza. Az állatvé-
delmi hatóság gondoskodik az állat tulajdonjogának átru-
házásáról, ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredményte-
len, az állat végleges elhelyezésérõl. Az állat a korábbi tu-
lajdonosának, illetve korábbi tartási helyére nem adható
ki. Ha az állat végleges elhelyezése csak rendszeres költ-
ségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdonos a jog-
sértés súlyától, ismétlõdésétõl függõen legfeljebb 12 hó-
napra jutó költség fizetésére kötelezhetõ. Az elhelyezés
eredménytelensége esetén – hat hónap elteltével – az állat
életét megengedett módon ki lehet oltani.

45/C. § Az e törvény alapján elkobzott állat tulajdonjo-
ga törvény eltérõ rendelkezése hiányában az államra
száll.”

(4) Az Ávtv. 48/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép és a § a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:

„(3) A települési – a fõváros belterületén a fõvárosi –
önkormányzat kötelezõ feladata a település belterületén
a kóbor állatok befogása. Az így befogott kóbor állat
– amennyiben a befogástól számított 15 napon belül a kó-
bor állat tulajdonosa nem válik ismertté – az állam tulajdo-
nába kerül. Az állatvédelmi hatóság gondoskodik az állat
tulajdonjogának átruházásáról, ha ezt jogszabály kizárja
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vagy az eredménytelen, az állat végleges elhelyezésérõl.
Az elhelyezés eredménytelensége esetén – a külön jogsza-
bályban meghatározott idõtartam elteltével – az állat életét
megengedett módon ki lehet oltani.

(4) Ha a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, a tulajdo-
nos köteles az állatot visszavenni, valamint a befogásával
és elhelyezésével kapcsolatos költségeket megtéríteni. Ha
a tulajdonos az állatot nem veszi vissza, vagy az állat
egészségét súlyosan veszélyeztetõ tartási körülmények
miatt az állat a tulajdonos részére nem adható ki, az állat-
védelmi hatóság – az addig felmerült költségek megtéríté-
sére való kötelezés mellett – az állatot elkobozza, ezt köve-
tõen gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról,
ha ezt jogszabály kizárja vagy az eredménytelen, az állat
végleges elhelyezésérõl. Ha az állat végleges elhelyezése
csak rendszeres költségráfordítással biztosítható, a koráb-
bi tulajdonos a jogsértés súlyától, ismétlõdésétõl függõen
legfeljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelezhetõ.
Az elhelyezés eredménytelensége esetén – a külön jogsza-
bályban meghatározott idõtartam elteltével – az állat életét
megengedett módon ki lehet oltani.”

(5) Az Ávtv. a következõ 48/B. §-sal egészül ki:
„48/B. § A 24/F. §-ban foglalt tartási tilalom nem vonat-

kozik a külön jogszabályban foglaltak szerint – az állatvé-
delmi hatóságnak – bejelentett emlõsökre. A bejelentésben
meg kell jelölni az állat tulajdonosának vagy az állat tartó-
jának nevét, címét, valamint az állat azonosítását szolgáló
adatokat és az állat tartási helyének adatait. A bejelentett
adatokról az állatvédelmi hatóság nyilvántartást vezet.”

(6) Az Ávtv. 49. §-a (3) bekezdésének f)–g) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„f) a kedvtelésbõl tartott állatok kereskedése létesítésé-

nek és mûködtetésének engedélyezésére, mûködésére, va-
lamint a kedvtelésbõl tartott állatok kereskedése mûködé-
sének ellenõrzésére, továbbá a kedvtelésbõl tartott állatok
tartására, forgalmazására és tulajdonjogának nem kereske-
delmi célú átruházására vonatkozó részletes szabályokat,

g) a település belterületén a kóbor állatok befogásával,
tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcso-
latos feladatok ellátásának részletes szabályait”
[rendeletben állapítsa meg.]

A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi
Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény módosítása

12. § (1) A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényor-
vosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2. §-a
(3) bekezdésének q) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[A Kamara az (1)–(2) bekezdésekben foglaltak meg-
valósítása érdekében a következõ feladatokat látja el:]

„q) a növényvédelmi szakértõi tevékenységet folyta-
tókról – azok személyes adatait is tartalmazó – nyilvántar-
tást vezet, és névjegyzéküket évente közzéteszi.”

(2) A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi
Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2. §-a a kö-
vetkezõ (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (3) bekezdés c) és q) pontja szerinti nyilvántartás
tartalmazza

a) természetes személy esetén a nevet, születési nevet,
születési helyet, születési idõt, anyja nevét, állampolgársá-
got, lakhelyet, telephelyet, elérhetõséget (telefonszám,
faxszám, e-mail cím, levelezési cím);

b) jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ gazdálkodó szervezet esetén a cégnevet, adószá-
mot, székhelyet, telephelyet, elérhetõséget (telefonszám,
faxszám, e-mail cím, levelezési cím).

(5) A (3) bekezdés c) és p) pontja szerinti hatósági eljá-
rásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezé-
seit kell alkalmazni. Az eljárást elsõ fokon a területi szer-
vezet folytatja le. A területi szervezet döntése ellen felleb-
bezésnek van helye, melynek az elbírálására az országos
szervezet jogosult.

(6) Az (5) bekezdés szerinti eljárásban ügyintézõ, illet-
ve döntéshozó csak olyan személy lehet, aki a köztisztvi-
selõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továb-
biakban: Ktv.) szerint köztisztviselõnek – nyilvántartás
vezetése esetén ügykezelõnek – kinevezhetõ lenne. A dön-
téshozóra és az ügyintézõre a Ktv. összeférhetetlenségi
szabályait kell alkalmazni.”

A növényfajták állami elismerésérõl, valamint
a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba

hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

13. § A növényfajták állami elismerésérõl, valamint
a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozatalá-
ról szóló 2003. évi LII. törvény 23. §-a a következõ (4) be-
kezdéssel egészül ki:

„(4) A növénytermesztési hatóság közigazgatási eljá-
rásban országos illetékességgel hozott döntése ellen köz-
igazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.”

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény módosítása

14. § (1) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról
szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.)
9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § Európai szõlõfajta saját gyökerû szaporítóanyagá-
val való telepítés és pótlás kizárólag filoxérának ellenálló
homoktalajra engedélyezhetõ. A talaj e tulajdonságát la-
boratóriumi vizsgálattal kell igazolni.”
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(2) A Btv. 40. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szerv:]

„a) vezeti az újratelepítési jogok nyilvántartását,”

(3) A Btv. 40. §-a a következõ (7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(7) A borászati hatóság közigazgatási eljárásban orszá-
gos illetékességgel hozott döntése ellen közigazgatási el-
járás keretében fellebbezésnek helye nincs.”

(4) A Btv. az „Az ültetvények ellenõrzése” alcím alatt
a következõ 43/D. §-sal egészül ki:

„43/D. § (1) A 43–43/C. §-ban foglaltak nem vonatkoz-
nak a borpiac közös szervezésérõl szóló 1999. május 17-i
1493/1999/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (1) bekez-
désében, illetve a borpiac közös szervezésérõl, az
1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és
a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint
a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kí-
vül helyezésérõl szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK ta-
nácsi rendelet 90. cikkében meghatározott telepítési tila-
lom megszegésével végzett telepítésekre.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott telepítési tilalom
megszegésével végzett telepítések esetében a borpiac kö-
zös szervezésérõl szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek
a támogatási programok, a harmadik országokkal folyta-
tott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellen-
õrzése tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó rész-
letes szabályok megállapításáról szóló 2008. június 27-i
555/2008/EK bizottsági rendelet 55. cikk (1) bekezdés
alapján a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szerv bírságot szab ki.

(3) A bírság összege hektáronként az alábbi euróössze-
geknek megfelelõ forintösszegekbõl tevõdik össze:

a) 12 000 euró, valamint
b) a telepítés és a bírság kiszabásának idõpontja között

eltelt évek száma százszorosának megfelelõ euró.
(4) A kivágás tényét annak megtörténtét követõ harminc

napon belül be kell jelenteni a növénytermesztési hatóság-
hoz. A növénytermesztési hatóság a bejelentést ellenõrzi,
és annak eredményérõl értesíti a mezõgazdasági és vidék-
fejlesztési támogatási szervet.

(5) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szerv (4) bekezdés szerinti értesítéséig a bírságot az arról
szóló határozat kézhezvételének napját követõ minden
12. hónapban ki kell szabni.

(6) A bírság összegének meghatározásakor a forintra
történõ átszámítást a határozathozatal hónapjának elsõ
napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett
forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni. A ki-
szabott bírság hetven százaléka a mezõgazdasági és vidék-
fejlesztési támogatási szerv – ellenõrzésekhez kapcsolódó
dologi kiadásainak fedezetére felhasználandó – bevétele,
harminc százaléka a központi költségvetést illeti meg. A
bírság adók módjára behajtandó köztartozás.”

A termõföld védelmérõl szóló
2007. évi CXXIX. törvény módosítása

15. § (1) A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 12. §-ának (2) be-
kezdése a következõ c) ponttal egészül ki:

[A kérelemhez mellékelni kell:]
„c) a talajvédelmi tervet, amennyiben a kérelemben

– az (1) bekezdés c) pontja szerint – megjelölt cél az 50. §
(2) bekezdésének a) vagy b) pontjában foglaltak meg-
valósítására irányul.”

(2) A Tfvt. 13. §-ának (4) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(4) Az ingatlanügyi hatóság a végleges más célú hasz-
nosítás engedélyezésérõl szóló jogerõs határozatát tájé-
koztatás céljából közli az illetékes települési – a fõváros-
ban a kerületi – önkormányzattal (a továbbiakban: önkor-
mányzat).”

(3) A Tfvt. 17. §-ának (6) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(6) Az ingatlanügyi hatóság az eredeti állapot helyreál-
lításának elrendelésérõl, illetve a más célú hasznosítás
folytatásához való hozzájárulásról szóló határozatát tájé-
koztatás céljából közli az önkormányzattal.”

(4) A Tfvt. 50. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„50. § (1) A talajvédelmi hatóság a külön jogszabá-
lyokban meghatározott engedélyezési eljárások során
az e törvényben foglalt talajvédelmi elõírásokat érvé-
nyesíti.

(2) A talajvédelmi hatóság eljárásához az alábbi esetek-
ben a külön jogszabály szerinti talajvédelmi terv szük-
séges:

a) a humuszos termõréteg mentéséhez az 1000 m2-nél
nagyobb területnagyságú termõföld talajszintjének végle-
ges megváltoztatásával járó beruházásnak nem minõsülõ
tevékenységhez,

b) humuszos termõréteg mentéséhez termõföldön tör-
ténõ, 400 m2-t meghaladó területigényû beruházás meg-
valósításához,

c) az ültetvénytelepítéshez,
d) a mezõgazdasági célú hasznosítást lehetõvé tevõ re-

kultivációhoz, újrahasznosításhoz,
e) öntözéshez,
f) mezõgazdasági területek vízrendezéséhez,
g) erózió elleni mûszaki talajvédelem megvalósí-

tásához.”

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény módosítása

16. § (1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl
szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.)
a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
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„8/A. § (1) Vadon termett gombát étkezési céllal forga-
lomba hozni vagy feldolgozni csak az e törvény végrehaj-
tására kiadott jogszabályban foglaltak szerinti gombaszak-
ellenõri minõsítést követõen lehet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gombaszakellenõri tevé-
kenységet üzletszerû gazdasági tevékenység keretében az
a személy végezheti, aki rendelkezik az e törvény végre-
hajtására kiadott jogszabályban meghatározott képesítés-
sel és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.

(3) Aki az (1) bekezdés szerinti gombaszakellenõri te-
vékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szán-
dékát az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek bejelenteni.
A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentõ természetes
személyazonosító adatait.”

(2) Az Éltv. a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § Az ökológiai termelésre utaló kifejezéssel csak

olyan élelmiszer vagy takarmány hozható forgalomba,
amely rendelkezik a termelési módszereknek az ökológiai
termelésrõl és az ökológiai termékek címkézésérõl és
a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl
szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet
(a továbbiakban: Öko EK rendelet) szerinti tanúsít-
vánnyal, és megfelel az e törvényben, az e törvény végre-
hajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott
feltételeknek.”

(3) Az Éltv. 27. §-a a következõ (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) A 10/A. § szerinti tanúsítványt az élelmiszer-
lánc-felügyeleti szerv által – az e törvény végrehajtására
kiadott jogszabály szerint – elismert tanúsító szervezet
(a továbbiakban: tanúsító szervezet) adhatja ki.”

(4) Az Éltv. a következõ 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A. § Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv elismeri

a tanúsító szervezetet.”

(5) Az Éltv. 38. §-ának (1) bekezdése a következõ
r)–s) ponttal egészül ki:

[Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszerlánc
hatósági felügyeletével kapcsolatos feladatainak ellátása
érdekében az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály-
ban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet]

„r) a tanúsító szervezetekrõl;
s) a gombaszakellenõrökrõl.”

(6) Az Éltv. 39. §-ának (4) bekezdése a következõ
n)–o) ponttal egészül ki:

[Az élelmiszerlánc felügyelete során]
„n) a tanúsító szervezet vonatkozásában a 27. § (5) be-

kezdése szerinti;
o) országos illetékességgel az a)–n) pontokban megha-

tározottaktól eltérõ”
[eljárásban hozott döntés ellen közigazgatási eljárás kere-
tében fellebbezésnek helye nincs.]

(7) Az Éltv. 63. §-a (1) bekezdésének a) pontja a követ-
kezõ an)–ao) alponttal egészül ki:

[Élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabni azzal
szemben, aki tevékenységével vagy mulasztásával]

„an) a gyógynövénytermékek elõállítására, illetve for-
galomba hozatalára;

ao) a gombaszakellenõri tevékenység folytatására”
[vonatkozó, a 60–62. §-okban meghatározottaktól eltérõ
egyéb elõírásokat megszegi.]

(8) Az Éltv. 63. §-ának (1) bekezdése a következõ
e) ponttal egészül ki:

[Élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabni]
„e) a tanúsító szervezettel szemben, ha az ökológiai ter-

meléssel kapcsolatos tanúsító eljárása során az Európai
Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa, e törvény
vagy az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály ren-
delkezését megsérti.”

(9) Az Éltv. 76. §-a (2) bekezdésének 33. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben
állapítsa meg]

„33. a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek ökoló-
giai és integrált gazdálkodási követelmények szerinti tanú-
sításának, elõállításának, forgalomba hozatalának és jelö-
lésének egyes szabályait, valamint a tanúsító szervezet el-
ismerésére, mûködésére, felügyeletére, az elismerés fel-
függesztésére, visszavonására vonatkozó szabályokat;”

(10) Az Éltv. 76. §-ának (2) bekezdése a következõ
37–39. ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben
állapítsa meg]

„37. a gyógy- és fûszernövények gyûjtésére, termesz-
tésére, feldolgozására, gyógynövénytermékek és fûszer-
növények elõállítására, forgalomba hozatalára, valamint
ezen tevékenységek ellenõrzésére vonatkozó részletes
szabályokat;

38. az étkezési célra kerülõ vadon termett gombák
gyûjtésére, feldolgozására, forgalomba hozatalára vonat-
kozó minõségi, élelmiszerbiztonsági és ellenõrzési szabá-
lyokat;

39. a gombaszakellenõri tevékenység folytatásának
részletes feltételeit, a gombaszakellenõri tevékenység be-
jelentésére és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részle-
tes eljárási szabályokat, továbbá a gombaszakellenõri te-
vékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban
elõírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalma-
zandó jogkövetkezményeket.”

(11) Az Éltv. Melléklete a következõ 30/A. ponttal egé-
szül ki:

[E törvény alkalmazásában:]
„30/A. gyógynövény termék: olyan vadon termett vagy

termesztett – a Magyar Élelmiszerkönyvben gyógynö-
vényként szereplõ – növény vagy növény feldolgozásával
elõállított – külön jogszabály szerint gyógyszernek nem
minõsülõ – elõnyös élettani hatással rendelkezõ termék,
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amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet vár-
hatóan emberek fogyasztanak el;”

(12) Az Éltv. Mellékletének 53. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:]
„53. ökológiai termelés: az Öko EK rendelet 2. cikké-

nek a) pontjában meghatározott fogalom szerinti tevé-
kenység;”

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt ki-
vétellel – 2009. május 15-én lép hatályba. Az e törvénnyel
megállapított rendelkezéseket a törvény hatálybalépését
követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A 4. § (20)–(25) bekezdése, a 6. § (9)–(10) bekezdé-
se, a 14. § (4) bekezdése, valamint a 16. § (7)–(8) bekezdé-
se e törvény kihirdetését követõ második hónap tizenötö-
dik napján lép hatályba. Az 1. § (6)–(7) bekezdése 2009.
október 1-jén lép hatályba. A 3. § (2) bekezdése 2009. jú-
lius 1-jén lép hatályba.

(3) A 3. § (1) bekezdése és a 14. § (2) bekezdése 2009.
augusztus 1-jén lép hatályba. Az újratelepítési jogok nyil-
vántartásainak adatait a hegybírónak a mezõgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv részére ezen idõpontig át
kell adnia. Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelõs
miniszter, hogy az újratelepítési jogok nyilvántartásaiban
szereplõ adatoknak a hegybírótól a mezõgazdasági és vi-
dékfejlesztési támogatási szerv részére történõ átadása
részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

(4) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tör-
vény 22. §-a a következõ f) ponttal egészül ki:

[A bíróság végrehajtási záradékkal látja el]
„f) a károkozás helye szerint illetékes községi, városi,

fõvárosi kerületi jegyzõnek a vad védelmérõl, a vadgaz-
dálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényben
meghatározott eljárásában hozott, a károsultnak és a kárért
felelõs személynek vadkár, vadászati kár vagy vadban
okozott kár megtérítésére, valamint az általuk elõlegezett
eljárási költség viselésére vonatkozó egyezségét jóváha-
gyó határozatát.”

(5) A lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi
XXIV. törvény 6. § (2) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a (2)–(3) bekezdés
megjelölése (3)–(4) bekezdésre változik:

„(2) Az 5. § (2) bekezdés b) és d) pontjában meghatáro-
zott adatok – a lõfegyver mûszaki érvényességének idõtar-
tama kivételével – a vadászjegy vagy a vadászati engedély
visszavonására irányuló eljárás lefolytatása céljából a va-
dászati hatóság részére továbbíthatók.”

(6) A Btv. 43/C. §-a (3) bekezdése második mondatának
a ,,kapcsolódó kiadásainak fedezetére” szövegrész helyé-

be a ,,kapcsolódó dologi kiadásainak fedezetére” szöveg-
rész lép.

(7) Az Éltv.
a) 42. §-a (4) bekezdésének a ,,két országos napilap-

ban, és a közszolgálati televízióban és rádióban” szövegré-
sze helyébe az „a miniszter által vezetett minisztérium hi-
vatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti hírügy-
nökségen keresztül” szövegrész lép;

b) 56. §-a (1) bekezdésének a ,,meghatározott jogsza-
bálysértés” szövegrésze helyébe „ , valamint az Európai
Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatá-
rozott rendelkezés” szövegrész lép;

c) 71. §-a (4) bekezdése a) pontjának az „az engedély
visszavonása esetén” szövegrésze helyébe az „az engedély
visszavonása, továbbá az ökológiai termelésre vonatkozó
jogszabályi elõírások megsértése esetén” szövegrész lép.

(8) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az Átv. 17. §-ának m) pontja;
b) az Átv. 18. §-a (3) bekezdésének a) pontja;
c) a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény

17. §-a (4) bekezdésének „ , az engedélyezéshez a termé-
szetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges” szöveg-
része;

d) a Vtv. 14. §-ának (5) bekezdése;
e) a Vtv. 41. §-ának (3) bekezdése;
f) a Vtv. 42. §-ának (2)–(3) bekezdése;
g) a Vtv. 72. §-ának (3) bekezdése;
h) a Vtv. 90. §-a (4) bekezdésének a) pontja;
i) a Vtv. 95. §-ának (2) és (4) bekezdése;
j) a Hhtv. 24. §-ának (6) bekezdése;
k) a Hhtv. 41. §-a;
l) a Hhtv. 56. §-a (1) bekezdése bevezetõ rendelkezésé-

nek „a törvény végrehajtásával kapcsolatos részletes sza-
bályokat” szövegrésze.

(9) Ez a törvény 2012. január 1-jén hatályát veszti.

(10) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.)
a vadonélõ madarak védelmérõl;

b) a Tanács 90/219/EGK irányelve (1990. április 23.)
a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt
rendszerben történõ felhasználásáról;

c) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.)
a természetes élõhelyek, valamint a vadon élõ állatok és
növények védelmérõl;

d) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelve (2006. december 12.) a belsõ piaci szolgáltatá-
sokról.

(11) E törvény
a) a Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.)

a termelési módszereknek az ökológiai termelésrõl és az
ökológiai termékek címkézésérõl és a 2092/91/EGK ren-
delet hatályon kívül helyezésérõl;
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b) a Tanács 479/2008/EK rendelete (2008. április 29.)
a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet
módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl;

c) a Tanács 708/2007/EK rendelete (2007. június 11.)
az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában törté-
nõ alkalmazásáról (a Hhtv. végrehajtására a Hhtv. 56. §
(1) bekezdés l) pontjaként e törvény 7. § (14) bekezdésével
beiktatott felhatalmazás alapján megalkotandó miniszteri
rendelettel együtt)
végrehajtásához szükséges egyes rendelkezéseket állapítja
meg.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2009. évi XXIX.
törvény

a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggõ,
valamint az élettársi viszony igazolásának

megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények
módosításáról*

A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejötte

1. § (1) Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha
az anyakönyvvezetõ elõtt együttesen jelenlévõ két, tizen-
nyolcadik életévét betöltött, azonos nemû személy szemé-
lyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kap-
csolatot kíván létesíteni.

(2) Kiskorú részére bejegyzett élettársi kapcsolat létesí-
tése nem engedélyezhetõ.

(3) Az anyakönyvvezetõ a kijelentés megtörténte után
a bejegyzett élettársi kapcsolatot a bejegyzett élettársi kap-
csolatok anyakönyvébe bejegyzi.

(4) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nyilváno-
san, két tanú jelenlétében történik.

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. április 20-i ülésnapján fogadta el.

2. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolatot megelõzõen
a leendõ bejegyzett élettársaknak az anyakönyvvezetõ
elõtt nyilatkozniuk kell arról, hogy bejegyzett élettársi
kapcsolatuknak legjobb tudomásuk szerint nincs tör-
vényes akadálya, valamint igazolniuk kell, hogy bejegy-
zett élettársi kapcsolatuk törvényes feltételei fennállnak.

(2) A felek valamelyikének közeli halállal fenyegetõ
egészségi állapota esetében a felek nyilatkozata a bejegy-
zett élettársi kapcsolat törvényes feltételeinek igazolását
pótolja, és a bejegyzett élettársi kapcsolat a bejelentés után
nyomban létesíthetõ.

A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásai

3. § (1) Ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, vagy
e törvény a rendelkezés alkalmazását nem zárja ki, meg-
felelõen alkalmazni kell

a) a házasságra vonatkozó szabályokat a bejegyzett
élettársi kapcsolatra,

b) a házastársra vagy házastársakra vonatkozó szabá-
lyokat a bejegyzett élettársra vagy bejegyzett élettársakra,

c) az özvegyre vonatkozó szabályokat az elhunyt be-
jegyzett élettárs túlélõ bejegyzett élettársára,

d) az elvált személyre vonatkozó szabályokat arra
a személyre, akinek bejegyzett élettársi kapcsolatát meg-
szüntették,

e) a hajadonra, nõtlenre vonatkozó szabályokat arra
a személyre, aki még nem volt házas, és bejegyzett élet-
társi kapcsolatot még nem létesített, és

f) a házaspárra vonatkozó szabályokat a bejegyzett
élettársakra.

(2) A bejegyzett élettársakra a házastársak által történõ
közös gyermekké fogadásra vonatkozó szabályok nem
alkalmazhatóak. A bejegyzett élettársi kapcsolat apasági
vélelmet nem keletkeztet.

(3) A házastársak névviselésére vonatkozó rendelkezé-
sek nem alkalmazhatóak a bejegyzett élettársakra. Bejegy-
zett élettársi kapcsolat létesítése esetén a bejegyzett élet-
társ volt férje nevét a házasságra utaló toldással nem visel-
heti tovább, és ez a joga akkor sem éled fel, ha a bejegyzett
élettársi kapcsolata megszûnt. Ha a leendõ bejegyzett élet-
társ a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelõzõen
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házassági névként volt férje nevét vagy családi nevét viseli
a házasságra utaló toldással, és házassági nevét nem
módosítja másik házassági névviselési formára, a születési
családi nevének viselésére jogosult.

(4) Az emberi reprodukcióra irányuló, külön törvény
szerinti eljárásoknak a házastársakra vonatkozó rendel-
kezései a bejegyzett élettársakra nem alkalmazhatóak.

(5) Ha e törvény a házasság vagy a bejegyzett élettársi
kapcsolat fennállásához, illetve a házasság vagy a bejegy-
zett élettársi kapcsolat megszûnéséhez nem állapít meg
eltérõ jogkövetkezményt, továbbá ha a jogosultság vagy
a kötelezettség az özvegyet és az özvegy bejegyzett élet-
társat megkülönböztetés nélkül megilleti vagy terheli,
a családi állapotra vonatkozó nyilatkozat csak olyan for-
mában követelhetõ meg, hogy a „házas” és „bejegyzett
élettárs”, az „özvegy” és az „özvegy bejegyzett élettárs”,
illetve az „elvált” és az „elvált bejegyzett élettárs” meg-
jelölés együtt szerepeljen.

(6) A családi állapotra vonatkozó adatot tartalmazó
nyilvántartásban – az anyakönyvi nyilvántartás, valamint
a személyiadat- és lakcímnyilvántartás kivételével – a csa-
ládi állapotot úgy kell feltüntetni, hogy a „házas” és
a „bejegyzett élettárs”, az „özvegy” és az „özvegy bejegy-
zett élettárs”, illetve az „elvált” és az „elvált bejegyzett
élettárs” megjelölés együtt szerepeljen.

A bejegyzett élettársi kapcsolat megszûnése

4. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszûnik
a) az egyik bejegyzett élettárs halálával,
b) bírósági felbontással vagy
c) közjegyzõ általi megszüntetéssel.

(2) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszûnésére
a házasság megszûnésére vonatkozó rendelkezéseket
alkalmazni kell.

(3) A bejegyzett élettársi kapcsolatot a felek közös meg-
egyezése alapján a közjegyzõ nemperes eljárásban szün-
teti meg.

Módosuló törvények

5. § (1) A házasságról, a családról és a gyámságról szóló
1952. évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) 7. § (1) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Érvénytelen a házasság, ha a felek valamelyikének
korábbi házassága vagy bejegyzett élettársi kapcsolata
fennáll. Érvénytelen a bejegyzett élettársi kapcsolat, ha
a felek valamelyikének korábbi házassága vagy bejegyzett
élettársi kapcsolata fennáll.”

(2) A Csjt. a 26. §-t követõen a következõ új 26/A. §-sal
egészül ki:

„26/A. § (1) Ha a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló
törvény a házasság vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat

fennállásához, illetve a házasság vagy a bejegyzett élet-
társi kapcsolat megszûnéséhez nem állapít meg eltérõ jog-
következményt, továbbá ha a jogosultság vagy a kötele-
zettség az özvegyet és az özvegy bejegyzett élettársat meg-
különböztetés nélkül megilleti vagy terheli, a családi álla-
potra vonatkozó nyilatkozat csak olyan formában követel-
hetõ meg, hogy a „házas” és „bejegyzett élettárs”, az
„özvegy” és az „özvegy bejegyzett élettárs”, illetve az
„elvált” és az „elvált bejegyzett élettárs” megjelölés együtt
szerepeljen.

(2) A családi állapotra vonatkozó adatot tartalmazó
nyilvántartásban – az anyakönyvi nyilvántartás, valamint
a személyiadat- és lakcímnyilvántartás kivételével – a csa-
ládi állapotot úgy kell feltüntetni, hogy a „házas” és
a „bejegyzett élettárs”, az „özvegy” és az „özvegy bejegy-
zett élettárs”, illetve az „elvált” és az „elvált bejegyzett
élettárs” megjelölés együtt szerepeljen.”

(3) A Csjt. 35. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel
egészül ki:

„(4) Ha az anya a fogamzási idõ kezdetétõl a gyermek
születéséig eltelt idõ vagy annak egy része alatt nem állt
házassági kötelékben, a gyermek apjának kell tekinteni azt
a férfit, aki az anyával a fogamzási idõ kezdetétõl a gyer-
mek születéséig eltelt idõ vagy annak egy része alatt a köz-
jegyzõ által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántar-
tása által igazolt élettársi kapcsolatban élt.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni,
ha az anya a fogamzási idõ kezdetétõl a gyermek születé-
séig eltelt idõ alatt több férfival élt az Élettársi Nyilatkoza-
tok Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolatban.”

(4) A Csjt. 36. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„36. § Ha az anya a fogamzási idõ kezdetétõl a gyermek
születéséig eltelt idõ vagy annak egy része alatt nem áll
házassági kötelékben, és a közjegyzõ által vezetett Élettár-
si Nyilatkozatok Nyilvántartásán alapuló apasági vélelem
sem áll fenn, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit,

a) aki a gyermeket teljes hatályú nyilatkozattal a magáé-
nak ismerte el,

b) akit a bíróság jogerõs ítélettel a gyermek apjának
nyilvánított,

c) aki – az e törvényben meghatározott feltételek ese-
tén – a gyermek születése után az anyával házasságot
kötött, vagy

d) aki az anyával külön törvény rendelkezései szerint
lefolytatott emberi reprodukcióra irányuló különleges
eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) vett
részt, és a származás a reprodukciós eljárás következ-
ménye.”

(5) A Csjt. 62. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A házastárs vagy bejegyzett élettárs köteles háztar-
tásában eltartani a vele együtt élõ házastársának vagy be-
jegyzett élettársának olyan tartásra szoruló kiskorú gyer-
mekét (mostohagyermek), akit házastársa vagy bejegyzett
élettársa az õ beleegyezésével hozott a közös háztartásba.
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A tartási kötelezettség mindkét házastársat, illetve bejegy-
zett élettársat egy sorban terheli.”

6. § A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. tör-
vény (a továbbiakban: Ptk.) 685/A. §-a helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„685/A. § Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan házas-
ságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nél-
kül közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben
(életközösségben) együtt élõ személy között, akik közül
egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége,
bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsola-
ta, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban
vagy testvéri, féltestvéri kapcsolatban.”

7. § (1) Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról
és a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rende-
let (a továbbiakban: At.) 1. § (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) Anyakönyvet kell vezetni:
a) a születésekrõl,
b) a házasságkötésekrõl,
c) a bejegyzett élettársi kapcsolatokról,
d) a halálesetekrõl.”

(2) Az At. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A polgármester az anyakönyvvezetõ által elõkészí-
tett házasság megkötésére, valamint bejegyzett élettársi
kapcsolat létrehozására az anyakönyvvezetõre megállapí-
tott képesítési feltételek hiányában is jogosult, az anya-
könyvbe azonban bejegyzést nem tehet.”

(3) Az At. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A házasság megkötésére és a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésére irányuló eljárásra, a házasságkötés,
valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésé-
re az az anyakönyvvezetõ illetékes, aki elõtt a felek ez irá-
nyú szándékukat bejelentik.”

(4) Az At. 5/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A gyermek származási helyeként – az anya nyilat-
kozata alapján – az anya bejelentett lakóhelyét vagy tar-
tózkodási helyét kell az anyakönyvbe bejegyezni. Ha az
anya ismeretlen, akkor a születés helyét kell származási
helyként is bejegyezni.”

(5) Az At. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az anyakönyvi, a házasságkötési és a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésére irányuló eljárásban a be-
jegyzendõ adatokat, illetõleg a házasság megkötésének,
valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének tör-
vényes elõfeltételeit okirattal kell bizonyítani. Az idegen
nyelvû okiratot hiteles magyar nyelvû fordítással ellátva
kell bemutatni.”

(6) Az At. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § Az anyakönyvvezetõ a születést és a halálesetet

a bejelentést követõen azonnal, a házasságot és a bejegy-

zett élettársi kapcsolatot pedig annak létrejöttekor anya-
könyvezi.”

(7) Az At. a 15. §-t követõen a következõ alcímmel,
valamint a következõ 15/A. §-sal egészül ki:

„A hivatali helyiség, a házasságkötés és a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésének helyszíne

15/A. § (1) A települési önkormányzat jegyzõje gondos-
kodik arról, hogy az anyakönyvvezetõnek tárgyalásra
alkalmas helyiség álljon rendelkezésére.

(2) A települési önkormányzat biztosítja a házasságkö-
tésre, továbbá a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére
alkalmas hivatali helyiséget, amelyben a házasságkötés,
valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése törté-
nik.

(3) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését,
valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyisé-
gen kívüli létesítését a jegyzõ engedélyezi.

(4) A (3) bekezdésben foglalt engedély esetén az anya-
könyvvezetõ kizárólag akkor mûködik közre a házasság-
kötésnek vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésé-
nek hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha a felek

a) a tanúk, – és ha szükséges – a tolmács vagy a jelbe-
szédben jártas személy jelenlétét biztosítják,

b) gondoskodnak a házasságkötés vagy a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésének méltó keretérõl,

c) gondoskodnak az anyakönyvvezetõ helyszínre és
a hivatali helyiségbe való utazásáról, és

d) egyidejûleg gondoskodnak az anyakönyvvezetõ
õrizetében lévõ anyakönyvnek a házasságkötés vagy a be-
jegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyszínére való
szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos
visszaszállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen
való biztonságos kezelésének feltételeirõl.

(5) A házasság megkötésének és a bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésének törvényben elõírt módját és az ese-
ményhez méltó körülményeit akkor is biztosítani kell, ha
az hivatali helyiségen kívül történik.”

(8) Az At. 19. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Az anyakönyvvezetõ a házasságkötésnél való közremû-
ködést megtagadja, ha:]

„g) a házasulók a születendõ gyermek családi nevérõl
nem állapodtak meg;”

(9) Az At. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § (1) Az a Magyarországon lakóhellyel vagy tar-

tózkodási hellyel rendelkezõ magyar állampolgár, honta-
lan vagy menekültként elismert személy, aki külföldön
kíván házasságot kötni, az ehhez szükséges tanúsítvány
kiadására irányuló kérelmét személyesen a lakóhelye,
ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes
anyakönyvvezetõnél nyújthatja be, aki azt haladéktalanul
továbbítja a felettes szervhez. Bejelentett, érvényes lakcím
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hiányában az érintett kérelmét az utolsó bejelentett lakcí-
me szerint illetékes anyakönyvvezetõnél is elõterjesztheti.

(2) A kérelemhez csatolni kell a nem magyar állampol-
gár félnek az illetékes külföldi hatóság vagy az eljáró
magyar anyakönyvvezetõ elõtt tett és hitelesített nyilatko-
zatát, amelyben kijelenti, hogy a tervezett házasságkötésé-
nek tudomása szerint nincs törvényes akadálya. A nyilat-
kozat csak akkor fogadható el, ha tartalmazza a születési
családi és utónevet, a házassági nevet, a születési helyet és
idõt, a nemet, a családi állapotot, a szülõk születési családi
és utónevét, a lakcímet és az állampolgárságot.

(3) Ha mindkét fél az (1) bekezdésben meghatározott
személyi körbe tartozik, részükre a tanúsítványt egy okira-
ton kell kiállítani. Ha a felek lakóhelye különbözõ, a tanú-
sítvány kiadását bármelyikük lakóhelye szerint illetékes
anyakönyvvezetõnél elõterjeszthetik. A tanúsítványt
a kérelem benyújtásának helye szerint illetékes, a Kor-
mány általános hatáskörû területi államigazgatási szerve
állítja ki.

(4) Külföldön élõ magyar állampolgár részére a tanúsít-
ványt a lakóhely szerint illetékes magyar konzuli tiszt-
viselõ állítja ki.

(5) A tanúsítvány tartalmazza:
a) a felek természetes személyazonosító adatait,
b) az érintett személyek állampolgárságát, hontalansá-

gát, illetõleg menekült státusát,
c) lakcímét,
d) családi állapotát, valamint
e) azt a tényt, hogy a tervezett házasságkötésnek

a magyar jog szerint nincs akadálya.
(6) A tanúsítvány a kiállításától számított hat hónapig

érvényes.
(7) A tanúsítvány kiállításának ügyintézési ideje

20 munkanap.”

8. § (1) Az At. a következõ, II/A. fejezettel, fejezetcím-
mel, alcímmel és 26/A–26/F. §-sal egészül ki:

„II/A. fejezet

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló
szándék

26/A. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
iránti szándékot személyesen kell bejelenteni, amelyrõl az
anyakönyvvezetõ jegyzõkönyvet vesz fel.

(2) A felek egyike – ha magyarországi lakcímmel nem
rendelkezik – a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére
irányuló szándékát – a külföldi hatóság (közjegyzõ, anya-
könyvvezetõ), illetve a magyar konzuli tisztviselõ elõtt tett
hitelesített és hiteles magyar nyelvû fordítással ellátott
nyilatkozatával – írásban is bejelentheti.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának
megtagadása

26/B. § Az anyakönyvvezetõ a bejegyzett élettársi kap-
csolat létrehozását megtagadja, ha

a) a közremûködésre nem illetékes,
b) az eljárásból ki van zárva,
c) a létrehozásnak törvényes akadálya van,
d) a felek a létrehozás törvényes feltételeit nem igazolták,
e) a felek a létrehozáshoz a jogszabályban elõírt fel-

mentést, illetõleg engedélyt nem mutatták be, vagy
f) a bíróság valamelyik felet, akár nem jogerõs határo-

zattal is cselekvõképességet kizáró gondnokság alá he-
lyezte, vagy a fél a létrehozás idõpontjában nyilvánvalóan
cselekvõképtelen.

Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi
kapcsolatának létesítése

26/C. § (1) A nem magyar állampolgár részére a nem-
zetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejû ren-
delet 38. § (1) bekezdése szerinti igazolás alóli felmentés
a kiállításának napjától számított hat hónapig érvényes.

(2) A felmentés megadása iránti kérelmet az együttesen
megjelenõ felek a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozá-
sára jogosult anyakönyvvezetõnél nyújthatják be.

(3) Azonos külföldi állampolgárságú felek az állampol-
gárságuk szerint illetékes, Magyarországon mûködõ kül-
képviseleti hatóságnál is létesíthetnek bejegyzett élettársi
kapcsolatot, feltéve, hogy nemzetközi szerzõdés vagy
viszonosság és a külföldi állam joga ezt lehetõvé teszi.

(4) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésekor a felek
anyanyelvüket is használhatják.

(5) Ha a felek vagy a tanúk, illetõleg ezek egyike a ma-
gyar nyelvet nem beszéli, továbbá, ha az anyakönyvvezetõ
a felek vagy a tanúk, illetõleg ezek egyike által beszélt ide-
gen nyelvet nem érti, tolmácsot kell alkalmazni. A tol-
mácsról a felek gondoskodnak.

Tanúsítvány a bejegyzett élettársi kapcsolat külföldön
történõ létesítéséhez

26/D. § (1) Az a Magyarországon lakóhellyel vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkezõ magyar állampolgár, honta-
lan vagy menekültként elismert személy, aki külföldön
kíván bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni, az ehhez
szükséges tanúsítvány kiadására irányuló kérelmét szemé-
lyesen a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye
szerint illetékes anyakönyvvezetõnél nyújthatja be, aki azt
haladéktalanul továbbítja a felettes szervhez. Bejelentett,
érvényes lakcím hiányában az érintett kérelmét az utolsó
bejelentett lakcíme szerint illetékes anyakönyvvezetõnél
is elõterjesztheti.

(2) A kérelemhez csatolni kell a nem magyar állampol-
gár félnek az illetékes külföldi hatóság vagy az eljáró
magyar anyakönyvvezetõ elõtt tett és hitelesített nyilatko-
zatát, melyben kijelenti, hogy a tervezett bejegyzett élet-
társi kapcsolat létesítésének tudomása szerint nincs tör-
vényes akadálya. A nyilatkozat csak akkor fogadható el,
ha tartalmazza a születési családi és utónevet, a házassági
nevet, a születési helyet és idõt, a nemet, a családi állapo-
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tot, a szülõk születési családi és utónevét, a lakcímet és az
állampolgárságot.

(3) Ha mindkét fél az (1) bekezdésben meghatározott
személyi körbe tartozik, részükre a tanúsítványt egy okira-
ton kell kiállítani. Ha a felek lakóhelye különbözõ, a tanú-
sítvány kiadását bármelyikük lakóhelye szerint illetékes
anyakönyvvezetõnél elõterjeszthetik. A tanúsítványt a ké-
relem benyújtásának helye szerint illetékes, a Kormány ál-
talános hatáskörû területi államigazgatási szerve állítja ki.

(4) Külföldön élõ magyar állampolgár részére a tanúsít-
ványt a lakóhely szerint illetékes magyar konzuli tisztvise-
lõ állítja ki.

(5) A tanúsítvány tartalmazza:
a) a felek természetes személyazonosító adatait,
b) az érintett személyek állampolgárságát, hontalan-

ságát, illetõleg menekült státusát,
c) lakcímét,
d) családi állapotát, valamint
e) azt a tényt, hogy a tervezett bejegyzett élettársi kap-

csolatnak a magyar jog szerint nincs akadálya.
(6) A tanúsítvány a kiállításától számított hat hónapig

érvényes.
(7) A tanúsítvány kiállításának ügyintézési ideje

20 munkanap.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozása

26/E. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásá-
ra a fõvárosi kerületekben, a megyei jogú városokban,
valamint a 42/A. § (3) bekezdésében meghatározott továb-
bi településeken mûködõ anyakönyvvezetõk jogosultak.

(2) Az anyakönyvvezetõ a bejegyzett élettársi kapcsolat
létrehozásának idõpontját a felek kívánságát figyelembe
véve tûzi ki.

(3) Ha a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását meg-
elõzõ eljárásról készített jegyzõkönyv felvétele óta hat
hónap eltelt, az eljárást meg kell ismételni.

(4) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nyilvános
és méltóságteljes.

(5) A (4) bekezdésben foglalt rendelkezéstõl csak akkor
lehet eltérni, ha a felek ezt kérik.

(6) Az anyakönyvi bejegyzést megelõzõen az anya-
könyvvezetõ elõbb az egyik, majd a másik félhez külön-
külön a következõ kérdést intézi: „Kijelenti-e (itt megne-
vezendõ az a fél, akihez a kérdést intézi), hogy az itt jelen
lévõ (megnevezett másik féllel) bejegyzett élettársi kap-
csolatot létesít?”. Ha a feltett kérdésre mindkét fél egybe-
hangzó igennel válaszolt, az anyakönyvvezetõ a követke-
zõ kijelentést teszi: „Megállapítom, hogy (itt megnevezen-
dõ az egyik majd a másik fél) a bejegyzett élettársi kapcso-
latról szóló törvény értelmében bejegyzett élettársak.”

(7) A felek kérésére – ha az anyakönyvvezetõ, a tanúk és
mindkét fél érti és beszéli az adott, Magyarországon honos
nemzeti és etnikai kisebbség nyelvét – az eljárás az adott
kisebbség nyelvén is lefolytatható.

(8) A felek, a tanúk és az anyakönyvvezetõ, továbbá
– ha közremûködött – a tolmács az anyakönyvi bejegyzést
aláírják.

(9) Ha a felek vagy azok egyike a (6) bekezdésben fog-
laltak szerinti kérdésre nem egybehangzó igennel vála-
szol, a nyilatkozatot feltételhez vagy idõhöz köti, közöttük
a bejegyzett élettársi kapcsolat nem jön létre. E tényt az
anyakönyvvezetõ a jelenlévõk elõtt kijelenti.

(10) Ha a felek vagy azok egyike, illetve a tanú vagy
a tolmács az anyakönyv bejegyzésének aláírását megta-
gadja, de a bejegyzett élettársi kapcsolat a (6) bekezdésben
foglaltaknak megfelelõen létrejött, az anyakönyvvezetõ az
aláírásra szolgáló rovatba e tényt feljegyzi.

26/F. § Tanú nagykorú és cselekvõképes személy lehet.
A tanúkról a leendõ bejegyzett élettársak gondoskodnak.”

(2) Az At. 30. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A születési anyakönyvbe a szülõk, a házassági
anyakönyvbe és a bejegyzett élettársi kapcsolatok anya-
könyvébe a felek apja és anyja, a halotti anyakönyvbe az
elhalt apja, anyja továbbá házastársa vagy bejegyzett élet-
társa neveként a születési nevet kell anyakönyvezni.

(2) A házassági, valamint a bejegyzett élettársi kapcso-
latok anyakönyvébe a feleség és a férj, illetve a felek szüle-
tési nevét minden esetben be kell jegyezni.

(3) Az anyakönyvvezetõnek a kéttagú születési családi
név és a házassági név családi nevekbõl képzett részét
kötõjellel összekapcsolva kell anyakönyveznie.

(4) Az anyakönyvbe azt a születési és házassági nevet
kell bejegyezni, amely az érintett személyt a születés, a há-
zasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat bejegyzése
vagy a haláleset idõpontjában megillette. Anyakönyvezni
a szülõk által meghatározott sorrendben legfeljebb két,
a gyermek nemének megfelelõ utónevet lehet a Magyar
Tudományos Akadémia által összeállított utónévjegyzék-
bõl.”

(3) Az At. 32. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A nem megváltozásának a születési anyakönyvbe

való bejegyzését meg kell tagadni, ha az érintett személy
házassága vagy bejegyzett élettársi kapcsolata fennáll.”

(4) Az At. a következõ alcímmel és 35/A. §-sal egészül ki:

„A bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyve

35/A. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolatok anya-
könyve tartalmazza

a) a létrehozás helyét és idejét (év, hó, nap);
b) a bejegyzett élettársak születési családi és utónevét,

az anyakönyvezés elõtt viselt nevét, születési helyét, sze-
mélyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét
(év, hó, nap), a bejegyzést megelõzõ családi állapotát,
a lakóhely településének a nevét, a bejegyzett élettársak
szüleinek születési családi és utónevét;

c) a tanúk és a tolmács nevét;
d) a bejegyzett élettársak nemét;
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e) a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során alkal-
mazott nyelv megnevezését, ha a bejegyzett élettársi kap-
csolat létesítésére irányuló eljárás valamely Magyarorszá-
gon honos nemzeti és etnikai kisebbség nyelvén történt;

f) a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásánál közre-
mûködött anyakönyvvezetõ nevét;

g) a bejegyzett élettársak külföldi állampolgárságát
vagy hontalanságát, a hazai anyakönyvezésnél ismeretlen
állampolgárságát.

(2) Az adatok változása esetén anyakönyvezni kell:
a) a bejegyzett élettársak születési nevének, személyi

azonosítójának megváltozását;
b) a bejegyzett élettársi kapcsolat megszûnését, illetve

érvénytelenné nyilvánítását;
c) a magyar állampolgárság megszûnését, a magyar

állampolgárság megszerzését.
(3) A bejegyzett élettársakat az anyakönyvbe születési

nevük abc sorrendjében kell bejegyezni.”

(5) Az At. 42/A. §-a a következõ (3) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) Felhatalmazást kap az anyakönyvi ügyekért felelõs
miniszter, hogy rendeletben jelölje ki a bejegyzett élettársi
kapcsolat létrehozására jogosult további anyakönyvveze-
tõk körét.”

9. § (1) Az egyes közjegyzõi nemperes eljárásokról
szóló 2008. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Kjnp.)
a 36. §-t követõen a következõ alcímmel és 36/A–
36/D. §-okkal egészül ki:

„A bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyzõ általi
megszüntetése

36/A. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyzõ
általi megszüntetésének akkor van helye, ha

a) azt a bejegyzett élettársak befolyásmentesen, közö-
sen kérik,

b) egyik bejegyzett élettársnak sincs olyan gyermeke,
akinek tartására a bejegyzett élettársak közösen kötelezet-
tek, és

c) a bejegyzett élettársak az õket egymással szemben
terhelõ, jogszabályon alapuló tartás, a közös lakás haszná-
lata, valamint – az ingatlanon fennálló közös tulajdon
megszüntetése kivételével – a bejegyzett élettársi közös
vagyon megosztása kérdésében közjegyzõi okiratba vagy
ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglaltan meg-
egyeztek.

(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti közokirat elkészíté-
sére az a közjegyzõ is jogosult, aki a bejegyzett élettársi
kapcsolatot nemperes eljárásban megszünteti.

(3) Nincs helye a bejegyzett élettársi kapcsolat közjegy-
zõ általi megszüntetésének, ha

a) a bejegyzett élettársak bármelyike cselekvõképtelen,
korlátozottan cselekvõképes, vagy

b) a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenné nyil-
vánításának vagy nemlétezése megállapításának lenne
helye.

(4) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére
a házasság felbontására vonatkozó szabályokat – az e tör-
vényben meghatározott eltérésekkel – megfelelõen alkal-
mazni kell.

(5) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irá-
nyuló eljárásban bizonyításnak és igazolásnak nincs helye.

(6) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irá-
nyuló eljárás lefolytatására – a felek választása szerint – az
a közjegyzõ illetékes, akinek az illetékességi területén
a kérelmezõk utolsó közös lakóhelye volt, vagy akinek az
illetékességi területén a felek valamelyikének lakóhelye
van. Ha a kérelem elõterjesztésekor a feleknek nincs bel-
földi lakóhelye, az eljárást a bejegyzett élettársi kapcsola-
tot az anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzõ anyakönyvve-
zetõ illetékességi területe szerint illetékes közjegyzõ foly-
tatja le.

36/B. § (1) A közjegyzõ a feleket a kérelem beérkezésé-
tõl vagy a hiányok pótlásától számított 30 napon belül sze-
mélyesen meghallgatja, kivéve, ha a kérelem érdemi vizs-
gálat nélküli elutasításának van helye.

(2) A közjegyzõ a személyesen megjelent feleket
a kérelmükrõl, megállapodásukról és a bejegyzett élettársi
kapcsolat megszüntetése feltételeinek fennállásáról meg-
hallgatja.

(3) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irá-
nyuló, ugyanazon okiratba foglalt közös kérelemben
a feleknek nyilatkozniuk kell a 36/A. § (1) bekezdésben
meghatározott kérdésekrõl, a közjegyzõ illetékességét
megalapozó okról, és csatolni kell a kérelemhez a 36/A. §
(1) bekezdés c) pontjában foglalt kérdésekrõl szóló meg-
állapodásukat.

(4) Ha a bejegyzett élettársi közös vagyont képezõ ingó-
ságok megosztása a kérelem elõterjesztésének idõpontjá-
ban már megtörtént, a kérelemben elegendõ ennek tényé-
rõl nyilatkozni.

(5) A meghallgatás egy alkalommal legfeljebb 60 napra
elhalasztható, ha bármelyik fél azt legkésõbb a meghallga-
táson kéri.

(6) Ha a meghallgatáson – a halasztás esetét kivéve –
bármelyik fél személyesen nem jelenik meg, a közjegyzõ
az eljárást megszünteti.

36/C. § (1) Ha a közjegyzõ a feleknek az õket egymással
szemben terhelõ, jogszabályon alapuló tartásról, a közös
lakás használatáról, valamint – az ingatlanon fennálló kö-
zös tulajdon megszüntetése kivételével – az élettársi közös
vagyon megosztásáról szóló egyezségét jóváhagyta, a fe-
lek bejegyzett élettársi kapcsolatát végzéssel megszünteti.

(2) Ha az egyezség nem hagyható jóvá, a közjegyzõ az
egyezség jóváhagyását megtagadja, és a kérelmet elutasít-
ja. A kérelmet akkor is el kell utasítani, ha megállapítható,
hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyzõ által tör-
ténõ megszüntetésének feltételei nem állnak fenn.

36/D. § (1) A felek – eltérõ megállapodás hiányában –
egyenlõ arányban viselik az eljárás költségeit, a jogi kép-
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viselettel kapcsolatos költségeket pedig mindegyik fél ma-
ga viseli.

(2) A közjegyzõ a felek kérelmére az eljárást befejezõ
végzésében rendelkezik az eljárásért fizetendõ – a köz-
jegyzõi díjon és költségtérítésen kívüli egyéb – eljárási
költségekrõl.

(3) A felek egyezségét jóváhagyó végzés a bíróság által
jóváhagyott egyezséggel, a bejegyzett élettársi kapcsolatot
megszüntetõ végzés pedig a bíróság ítéletével azonos hatá-
lyú. A végzések ellen nincs helye felülvizsgálati kérelem-
nek.

(4) A közjegyzõ a bejegyzett élettársi kapcsolatot meg-
szüntetõ végzést öt munkanapon belül megküldi az illeté-
kes anyakönyvvezetõnek.”

(2) A Kjnp. a 36/D. §-t követõen a következõ alcímmel
és 36/E–36/G. §-okkal egészül ki:

„Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetése

36/E. § (1) Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása
(a továbbiakban: élettársi nyilvántartás) az élettársi kap-
csolat fennállása bizonyításának megkönnyítése céljából
tartalmazza

a) két, nem cselekvõképtelen nagykorú kérelmezõ által
közjegyzõ elõtt közösen tett azon nyilatkozatot, hogy egy-
mással a Polgári Törvénykönyv szerinti élettársi kapcso-
latban (a továbbiakban: élettársi kapcsolat) élnek, és

b) legalább az egyik kérelmezõnek a közjegyzõ elõtt
tett azon nyilatkozatát, hogy már nem áll fenn élettársi
kapcsolata a vele együtt korábban nyilvántartásba vett
személlyel.

(2) Az élettársi nyilvántartás igazolja, hogy egymással
élettársi kapcsolata áll fenn azoknak, akiknek az élettársi
kapcsolat fennállásáról szóló közösen tett nyilatkozata az
élettársi nyilvántartásban szerepel. Az élettársi nyilvántar-
tás nem igazolja az élettársi kapcsolat fennállását, ha

a) az élettárs utóbb tett, az élettársi kapcsolat fenn nem
állásáról szóló nyilatkozatát az élettársi nyilvántartásba
bejegyezték,

b) az élettársak egyike meghalt vagy
c) az élettársak bármelyike utóbb házasságot köt vagy

bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít.
(3) Az élettársi nyilvántartásba újabb, az (1) bekezdés

a) pontja szerinti nyilatkozat nem jegyezhetõ be, amíg
a korábban nyilvántartásba vett élettársi kapcsolat fennál-
lását az élettársi nyilvántartás igazolja.

(4) Az élettársi nyilvántartás tartalma:
a) a kérelmezõk
aa) családi és utóneve,
ab) születési családi és utóneve,
ac) születési helye és ideje,
ad) anyjának születési családi és utóneve,
ae) állampolgársága,
b) az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat,
c) nyilatkozat arról, hogy az élettársi nyilvántartásba

bejegyzett élettársi kapcsolat már nem áll fenn,

d) az az idõpont, amikor az anyakönyvi bejegyzés sze-
rint a nyilvántartásba bejegyzett élettársi kapcsolat a kérel-
mezõk bármelyikének házassága, bejegyzett élettársi kap-
csolata vagy halála miatt megszûnt,

e) a nyilatkozatot a nyilvántartásba bejegyzõ közjegy-
zõ neve, székhelye és a bejegyzésrõl szóló végzés ügy-
száma.

(5) Az élettársak közös kérelmére az élettársi nyilván-
tartás tartalmazza az élettársak nyilatkozatát a születendõ
közös gyermekeik családi nevérõl.

(6) Az élettársi nyilvántartás közhitelesen tartalmazza
az élettársaknak a (4) bekezdés b)–e) pontjaiban foglalt
adatait és az (5) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot.

(7) Az élettársi nyilvántartás az adatokat az élettársi
kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat bejegyzésének
idõpontjától számított 100 évig tartalmazza.

(8) Az élettársi nyilvántartás adatait a közjegyzõ és az
országos kamara kezeli. Az országos kamara mûködteti
a nyilvántartásban szereplõ adatok kezelésére szolgáló,
folyamatosan a felhasználók rendelkezésére álló informa-
tikai alkalmazást. Az országos kamara a (4) bekezdés
a) pontjában foglalt adatokban bekövetkezett változásokat
és a (4) bekezdés d) pontjában foglalt adatokat a nyilván-
tartásban átvezeti, e célból a polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartását vezetõ szervtõl elektronikus
úton adatot igényelhet.

36/F. § (1) A nyilatkozat felvételére irányuló eljárás
élettársak közös kérelemre vagy az élettársi kapcsolat fenn
nem állásáról szóló nyilatkozat esetén bármelyik élettárs
kérelmére indul. Közös kérelem esetén a közjegyzõ illeté-
kességét az élettársak bármelyikének lakóhelye vagy tar-
tózkodási helye megalapítja.

(2) A közjegyzõ az élettársi kapcsolatra vonatkozó nyi-
latkozat megtétele elõtt – az általános kioktatási kötele-
zettsége keretében – az élettársat arról is tájékoztatja, hogy
mi tekintendõ élettársi kapcsolatnak, az hogyan keletke-
zik, hogyan szûnik meg és milyen családjogi, vagyonjogi
és öröklési jogi következményekkel jár.

(3) Élettársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozatot csak
személyesen lehet tenni. A közjegyzõ a kérelmezõ sze-
mélyazonosságáról a közjegyzõi okirat elkészítése szabá-
lyainak alkalmazásával gyõzõdik meg.

(4) A közjegyzõnek az élettársi nyilvántartásba történõ
bejegyzésrõl szóló végzése tartalmazza a nyilvántartásba
bejegyzésre kerülõ adatokat is; a jogerõs végzésének
ugyanaz a hatálya, mint a bíróság jogerõs ítéletének.
A közjegyzõ az élettársi nyilvántartásba az adatokat a vég-
zés meghozatalával egyidejûleg, a fellebbezésre tekintet
nélkül jegyzi be.

(5) Ha a közjegyzõ csak az egyik élettárs nyilatkozata
alapján jegyezte be az élettársi kapcsolat fenn nem állásá-
ról szóló nyilatkozatot, az errõl szóló végzést a másik élet-
társnak is kézbesíti. Az értesítési cím megállapítása céljá-
ból a közjegyzõ térítésmentesen, elektronikus úton adatot
igényel a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásából.
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(6) A (4) és (5) bekezdésben foglalt szabályokat meg-
felelõen alkalmazni kell abban az esetben is, ha a közjegy-
zõ a bejegyzésrõl szóló határozatát kijavítja vagy kiegé-
szíti.

36/G. § (1) A közjegyzõ tanúsítványt az érintett személy
élettársi nyilvántartásban szereplõ adatainak igazolása cél-
jából kizárólag a nyilvántartásban szereplõ személynek
állíthat ki.

(2) Az országos kamara az élettársi nyilvántartásból az
adatigénylésre jogosult részére szolgáltathat adatokat.

(3) Az élettársi nyilvántartásból annak a közigazgatási
hatóságnak, közigazgatási szervnek, bíróságnak, ügyész-
nek, nyomozó hatóságnak, nemzetbiztonsági szolgálatnak,
továbbá a közjegyzõ tevékenységének szakmai felügyele-
tét ellátó szervnek továbbítható adat, amely minden egyes
igényelt adat tekintetében a törvényi rendelkezés megjelö-
lésével igazolja, hogy törvény az ügy elbírálásához, továb-
bá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának ellenõr-
zéséhez feljogosította az adat kezelésére. Az adatigénylõ-
nek a kérelemben meg kell jelölnie annak az eljárásának az
ügyszámát és tárgyát, amelyben az igényelt adatok megis-
merésére törvény alapján jogosult.

(4) Az élettársi nyilvántartásban szereplõ adatok kezelé-
sére szolgáló informatikai alkalmazás mûködtetõje naplót
készít

a) az informatikai alkalmazás üzemben tartási idejérõl,
b) az élettársi nyilvántartásba történõ bejegyzésrõl

a bejegyzett adat, a bejegyzés idõpontja, és a bejegyzést
végzõ feltüntetésével,

c) az élettársi nyilvántartásból történõ adatigénylés tel-
jesítésérõl az adatigénylõ, az adattovábbítás idõpontja, az
ahhoz megadott adatok és a szolgáltatott adatok megjelö-
lésével,

d) a naplóból történt adatszolgáltatásról a szolgáltatott
adatok körének, az adatigénylõ nevének és címének, az
adatigénylésben feltüntetett adatigénylési jogalapnak, va-
lamint az adatszolgáltatás idõpontjának, továbbá az adat-
szolgáltatást végzõ azonosító adatainak feltüntetésével.

(5) A napló adatait azok keletkezésétõl számított
100 évig kell megõrizni, és biztosítani kell az azok megis-
meréséhez szükséges technikai eszközöket.

(6) A napló adatait az országos kamara a 36/G. § (3) be-
kezdése szerint eljárva továbbíthatja.

(7) Ha a büntetõeljárásban eljáró bíróság, ügyész és
nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat, továbbá
a törvényben titkos információgyûjtésre felhatalmazott
szerv adatigénylése azt – bûnüldözési, bûnmegelõzési
vagy nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozással – kifeje-
zetten tartalmazza, az országos kamara nem tájékoztathat-
ja az érintettet az adattovábbításról.”

(3) A Kjnp. 38. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter,

hogy]
„c) rendeletben szabályozza a bejegyzett élettársi kap-

csolat közjegyzõ által történõ megszüntetésének eljárására
vonatkozó részletes szabályokat,”

(4) A Kjnp. 38. §-a a következõ d) és e) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter,
hogy]

„d) rendeletben szabályozza az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásának vezetése és az abból történõ adatszol-
gáltatás módjára vonatkozó részletes szabályokat,

e) az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben
rendeletben szabályozza az Élettársi Nyilatkozatok Nyil-
vántartásából történõ országos kamarai adatszolgáltatás
ellenértékének összegére és megfizetésének módjára
vonatkozó részletes szabályokat.”

10. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továb-
biakban: Nytv.) 11. § (1) bekezdés k) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A nyilvántartás tartalmazza a polgár]
„k) családi állapotát, házasságkötése vagy bejegyzett

élettársi kapcsolata létesítésének helyét;”
(2) Az Nytv. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § Az anyakönyvvezetõ a születési, a házassági,

a halotti anyakönyvben, valamint a bejegyzett élettársi
kapcsolatok anyakönyvében rögzített – a 11. § (1) bekez-
désében meghatározott – adatokat átvezeti a nyilvántartá-
son.”

(3) Az Nytv. 21. §-a a következõ m) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdé-

sének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]
„m) a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére

irányuló polgári nemperes eljáráshoz a közjegyzõ,”

(4) Az Nytv. 21. §-a a következõ n) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdé-

sének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:]
„n) az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának veze-

tésére irányuló polgári nemperes eljáráshoz a közjegyzõ,
az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában szereplõ sze-
mély házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata
létesítésének és halálának az Élettársi Nyilatkozatok Nyil-
vántartásában való feltüntetése érdekében a Magyar
Országos Közjegyzõi Kamara.”

(5) Az Nytv. a 24/A. §-t követõen a következõ új
24/B. §-sal egészül ki:

„24/B. § (1) Ha az adatszolgáltatással érintett jogintéz-
mény vonatkozásában a bejegyzett élettársi kapcsolatról
szóló törvény a házasság vagy a bejegyzett élettársi kap-
csolat fennállásához, illetve a házasság vagy a bejegyzett
élettársi kapcsolat megszûnéséhez nem állapít meg eltérõ
jogkövetkezményt, továbbá ha a jogosultság vagy a köte-
lezettség az özvegyet és az özvegy bejegyzett élettársat
megkülönböztetés nélkül megilleti vagy terheli, a családi
állapotot tartalmazó személyes adatra vonatkozó adatszol-
gáltatást a nyilvántartásból a „házas vagy bejegyzett élet-
társ”, „elvált vagy elvált bejegyzett élettárs” vagy „özvegy
vagy özvegy bejegyzett élettárs” megjelöléssel kell teljesí-
teni.
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(2) A jegyzõ – az érintett személy kifejezetten eltérõ
kérelme hiányában – a nyilvántartás alapján kiadott ható-
sági bizonyítványban a családi állapotra vonatkozó adatot
a „házas vagy bejegyzett élettárs”, „elvált vagy elvált be-
jegyzett élettárs” vagy „özvegy vagy özvegy bejegyzett
élettárs” megjelöléssel tünteti fel.

(3) A családi állapot igazolására a nyilvántartás alapján
kiállított hatósági bizonyítványon kívül más okirat nem
követelhetõ meg.”

(6) Az Nytv. 25. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Az e törvényben elõírt adatszolgáltatási és nyilvántar-
tási feladataik teljesítéséhez az eljárásban érintett polgár
személyi azonosítóját az alábbi szerveknek köteles átad-
ni:]

„c) a házasulók a házassági szándékuk bejelentésekor,
illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítõk e szándé-
kuk bejelentésekor az anyakönyvvezetõnek;

d) a peres felek a családjogi és házassági bontóperben,
a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontására irányuló per-
ben, valamint a holttá nyilvánítással és a halál tényének
bírói megállapításával összefüggõ ügyekben a bíróságnak,
a bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntetni kívánók
a közjegyzõnek;”

11. § A közvetítõi tevékenységrõl szóló 2002. évi
LV. törvény 1. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyzõ általi
megszüntetése alá tartozó ügyekben a közjegyzõ döntése
szükséges a bejegyzett élettársi kapcsolat megszünteté-
séhez.”

12. § A Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében
történõ együttmûködésrõl és információcserérõl szóló
2007. évi CV. törvény 15. § a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A SIRENE Iroda a kiegészítõ információk beszerzése
és továbbítása céljából – az adatigénylés céljának megha-
tározása mellett – az alábbi adatok átvételére jogosult:]

„a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló törvény szerinti személyiadat- és lak-
címnyilvántartásból a polgár személyazonosító igazolvá-
nyának, továbbá személyi azonosítójáról és lakcímérõl
kiadott hatósági igazolványának okmányazonosítója, név-
és lakcímadatai, anyja neve, arcképmása, állampolgársá-
ga, születési helye, születési ideje, neme, családi állapota,
a házasságkötés, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésének helye, a nyilvántartásból való kikerülés oka,
helye és ideje,”

13. § A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi
IV. törvény 192. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendõ, aki bejegyzett
élettársi kapcsolatának fennállása alatt házasságot köt,
vagy újabb bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít, továbbá

aki bejegyzett élettársi kapcsolatban álló személlyel
házasságot köt, vagy ilyen személlyel bejegyzett élettársi
kapcsolatot létesít.”

14. § A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény
10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A népmozgalmi statisztika körében megfigyelésre
kerül minden Magyarországon bekövetkezett születés,
haláleset, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat lé-
tesítése, élettársi nyilatkozat nyilvántartásba vétele, házas-
ság felbontása, valamint érvénytelenné nyilvánítása, be-
jegyzett élettársi kapcsolat felbontása, megszüntetése,
a nyilvántartott élettársi kapcsolat megszûnése (a továb-
biakban együtt: népmozgalmi esemény), valamint lakcím-
változás.”

15. § (1) A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi
13. tvr. (a továbbiakban: Nmtvr.) a következõ alcímmel és
41/A. §-sal egészül ki:

„A bejegyzett élettársi kapcsolat

41/A. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttére
és érvényességére, annak joghatásaira, valamint megszû-
nésére a 37–40. §-ok rendelkezéseit – a (2)–(4) bekezdés-
ben meghatározott kivétellel – megfelelõen kell alkal-
mazni.

(2) A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének nem
akadálya, illetve annak érvényességét nem érinti, ha
a leendõ bejegyzett élettárs személyes joga az azonos ne-
mûek bejegyzett élettársi kapcsolatának jogintézményét
nem ismeri, feltéve, hogy

a) a magyar állampolgársággal nem rendelkezõ leendõ
bejegyzett élettárs igazolja, hogy személyes joga szerint
a házasságkötésnek nem lenne akadálya, és

b) legalább az egyik leendõ bejegyzett élettárs magyar
állampolgár vagy a Magyar Köztársaság területén lakó-
hellyel rendelkezik.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott igazolás
alól a Kormány általános hatáskörû területi államigazga-
tási szerve indokolt esetben felmentést adhat.

(4) A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásaira, vala-
mint megszûnésére a (2) bekezdésben meghatározott eset-
ben a magyar jogot kell alkalmazni.”

(2) Az Nmtvr. 59. §-ának (2) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

„(2) Házassági vagyonjogot, valamint a bejegyzett élet-
társak vagyoni viszonyait érintõ eljárásban magyar bíró-
ság eljárhat, ha az egyik házastárs vagy bejegyzett élettárs
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye belföldön
van.”

(3) Az Nmtvr. 62/B. §-ának a) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

[Magyar állampolgár személyi állapotát érintõ eljárás-
ban magyar bíróság vagy más hatóság minden esetben
eljárhat. Ez a joghatóság kizárólagos, kivéve, ha]

„a) magyar állampolgár házasságának felbontása vagy
bejegyzett élettársi kapcsolatának megszüntetése iránt
indul külföldön eljárás, és a magyar állampolgárságú fél-
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nek, illetõleg ha mindkét fél magyar állampolgár, legalább
azok egyikének lakóhelye vagy szokásos tartózkodási
helye az eljáró bíróság vagy más hatóság államában van;”

(4) Az Nmtvr. 70. §-ának (2) bekezdése helyébe az aláb-
bi rendelkezés lép:

„(2) A kizárólagos magyar joghatóság ellenére el kell
ismerni a magyar állampolgár házasságát felbontó vagy
bejegyzett élettársi kapcsolatát megszüntetõ jogerõs kül-
földi határozatot, ha annak hazai elismerését a magyar
állampolgárságú volt házastárs vagy volt bejegyzett élet-
társ maga kéri, feltéve, hogy a 72. § (2) bekezdésében
meghatározott megtagadási okok egyike sem áll fenn.”

Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivé-
tellel – a kihirdetését követõ második hónap elsõ napján
lép hatályba.

(2) A 9. § (2) és (4) bekezdése, valamint a 10. § (4) be-
kezdése a kihirdetését követõ nyolcadik hónap elsõ napján
lép hatályba.

17. § (1) A Ptk.
1. 14. § (2) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 21. §

(2) bekezdésében, 601. § (1) bekezdésében, 615. § (1) be-
kezdésében, 670. § (2) bekezdésében és 685. § b) pontjá-
ban a ,,házastársa” szövegrész helyébe a ,,házastársa, be-
jegyzett élettársa”,

2. 14. § (6) bekezdés 3. pont a) alpontjában a „házas-
sági” szövegrész helyébe a „házassági, a bejegyzett élet-
társi”,

3. 19/A. § (1) bekezdésében, 601. § (2) bekezdésében
a „házastársát” szövegrész helyébe a „házastársát vagy
bejegyzett élettársát”,

4. 19/A. § (1) bekezdésében, 601. § (3) bekezdésében
és a 615. § elõtti alcímben a „házastárs” szövegrész helyé-
be a „házastárs, bejegyzett élettárs”,

5. 578/G. § (2) bekezdésében a „házastársak” szöveg-
rész helyébe a „házastársak és a bejegyzett élettársak”,

6. 601. § (1) bekezdésében a „házastársak” szövegrész
helyébe a „házastársak, bejegyzett élettársak”,

7. 601. § (2) bekezdésében a „házastársa” szövegrész
helyébe a „házastársa vagy bejegyzett élettársa”,

8. 601. § (2) bekezdésében és 601. § (3) bekezdésében
a „házastársak” szövegrész helyébe a „házastársak vagy
a bejegyzett élettársak”,

9. 601. § (3) bekezdésében, 625. § (2) bekezdésében
a „házastársának” szövegrész helyébe a „házastársának,
bejegyzett élettársának”,

10. 606. §-ában, 667. § (1) bekezdés d) pontjában
és 685. § b) pontjában a „házastárs” szövegrész helyébe
a „házastárs, a bejegyzett élettárs”,

11. 607. § (4) bekezdésében, 615. § (2) bekezdésében,
616. § (1) bekezdésében, 616. § (2) bekezdésében, 616. §
(3) bekezdés második mondatában és 671. § (1) bekezdé-

sében a „házastárs” szövegrész helyébe a „házastárs vagy
a bejegyzett élettárs”,

12. 608. § (1) és 617. § (3) bekezdésében az „és házas-
társ” szövegrész helyébe a „házastárs és bejegyzett élet-
társ”,

13. 609. § (1) bekezdésében a „házastársnak” szöveg-
rész helyébe a „házastársnak, bejegyzett élettársnak”,

14. 613. § (3) bekezdésében a „házasság” szövegrész
helyébe a „házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat”
szöveg, a „házastárssal” szövegrész helyébe a „házastárs-
sal vagy bejegyzett élettárssal”,

15. 615. § (2) bekezdésében a „házasságot köt” szöveg-
rész helyébe a „házasságot köt, vagy bejegyzett élettársi
kapcsolatot létesít”,

16. 616. § (3) bekezdésében a „Mind a házastárs” szö-
vegrész helyébe a „Mind a házastárs, mind a bejegyzett
élettárs” szöveg, a „házastársa haszonélvezeti jogának”
szövegrész helyébe a „házastársa, bejegyzett élettársa
haszonélvezeti jogának”,

17. 616. § (4) bekezdésében és 667. § (3) bekezdésében
a „házastársat” szövegrész helyébe a „házastársat, és a
bejegyzett élettársat”,

18. 661. §-ában a „házastársát” szövegrész helyébe
a „házastársát, bejegyzett élettársát”,

19. 663. § (1) bekezdés c) pontjában a „vagy házastár-
sának” szövegrész helyébe a „házastársának vagy bejegy-
zett élettársának”,

20. 663. § (2) bekezdésében a „Házastársát” szöveg-
rész helyébe a „Házastársát vagy bejegyzett élettársát”
szöveg, a „házastársi” szövegrész helyébe a „házastársi,
bejegyzett élettársi”,

21. 665. § (2) bekezdésében a „házastársat” szöveg
helyébe a „házastársat vagy a bejegyzett élettársat”,

22. 667. § (2) bekezdés elsõ mondatában a „házasság-
kötés” szövegrész helyébe a „házasságkötés, a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése”,

23. 667. § (2) bekezdés második mondatában a „házas-
ságkötés” szövegrész helyébe az „ilyen kapcsolat”,

24. 667. § (2) bekezdésében a „házasságból” szöveg-
rész helyébe a „házasságból, bejegyzett élettársi kapcso-
latból” szöveg, a „házasságot kötött” szövegrész helyébe
a „házasságot kötött, bejegyzett élettársi kapcsolatot léte-
sített”,

25. 670. § (2) bekezdésében a „házastársával” szöveg-
rész helyébe a „házastársával, bejegyzett élettársával”,

26. 679. § (3) bekezdésében a „házastárs” szövegrész
helyébe a „házastárs, és a bejegyzett élettárs” szöveg,
a „házastársi” szövegrész helyébe a „házastársi, vagy be-
jegyzett élettársi”
szöveg lép.

(2) A Csjt.
a) 7. § (2) bekezdésében a „házasság” szövegrészek

helyébe a „házasság vagy bejegyzett élettársi kapcsolat”,
b) 22. § (2) bekezdésében az „újból házasságot köt”

szövegrész helyébe az „újból házasságot köt vagy bejegy-
zett élettársi kapcsolatot létesít”,
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c) 37. § (2) bekezdésében a „nyilatkozó” szövegrész
helyébe a „tizenhatodik életévét betöltött nyilatkozó”,

d) 60. § (1) bekezdésében és a 61. § (4) bekezdésében
a „házastársa” szövegrész helyébe „házastársa vagy be-
jegyzett élettársa”,

e) 64. § (2) bekezdésében a „házastársat és az elvált
házastársat, a házastárs és az elvált házastárs” szövegrész
helyébe a „házastársat, elvált házastársat, bejegyzett élet-
társat, elvált bejegyzett élettársat, a házastárs és az elvált
házastárs, illetve bejegyzett élettárs és elvált bejegyzett
élettárs”
szöveg lép.

(3) Az At.
a) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „kötni” szövegrész

helyébe a „kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot
létesíteni” szöveg, 3. § (2) bekezdés f) pontjában a „házas-
ságkötéséhez” szövegrész helyébe a „házasságkötéséhez,
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez” szöveg, 3. §
(2) bekezdés g) pontjában a „házasságkötése” szövegrész
helyébe a „házasságkötése vagy bejegyzett élettársi kap-
csolata létesítése” szöveg, a „házasságkötésének” szöveg-
rész helyébe a „házasságkötésének vagy a felek bejegyzett
élettársi kapcsolata létesítésének”,

b) 4. § (3) bekezdésében a „házasságkötését” szöveg-
rész helyébe a „házasságkötését, bejegyzett élettársi kap-
csolatának anyakönyvezését”,

c) 8. § (1) bekezdésében, a 41/A. § (1) bekezdésében,
valamint a 42/A. § (1) bekezdésében a „házasságkötési”
szövegrész helyébe a „házasságkötési valamint a bejegy-
zett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló”,

d) 12. § (2) bekezdésében a „házassága” szövegrész he-
lyébe a „házassága vagy bejegyzett élettársi kapcsolata”,

e) 13. § (1) bekezdésében az „és házasságkötési eljárás-
ban” szövegrész helyébe a „ , házasságkötési, valamint
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló eljá-
rásban”,

f) 15. § (2) bekezdésében a „Nem magyar állampolgár
és a külföldön élõ magyar állampolgár házasulók esetén
a házasulók egyike” szövegrész helyébe az „A házasulók
egyike – ha magyarországi lakcímmel nem rendelkezik –”,

g) 25. § (1) bekezdésében az „ünnepélyes” szövegrész
helyébe a „méltóságteljes”,

h) 28/A. § (2) bekezdésében a „lakóhelyét” szövegrész
helyébe a „lakóhelyét, annak hiányában tartózkodási
helyét”,

i) 30/A. § (3) bekezdésében az „és házasságkötési” szö-
vegrész helyébe a „ , házasságkötési és a bejegyzett élet-
társi kapcsolat létesítésére irányuló”,

j) 32. § (1) bekezdés d) pontjában, a 35. § (1) bekezdés
b) pontjában, valamint a 36. § (1) bekezdés b) pontjában
a „lakóhelyét” szövegrész helyébe az „a lakóhely települé-
sének a nevét”,

k) 36. § (1) bekezdés d) pontjában a „házastársának”
szövegrész helyébe a „házastársának vagy bejegyzett élet-

társának” szöveg, a „házasságkötés” szövegrész helyébe
az „a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésének” szöveg, a „házasság” szövegrész helyébe
a „házasság vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat”,

l) 37. § (1) bekezdés bevezetõ szövegében, b) pontjá-
ban és (2) bekezdése bevezetõ szövegében a „házasságkö-
tést” szövegrész helyébe a „házasságkötést, a bejegyzett
élettársi kapcsolatot”,

m) 38. § (1) és (2) bekezdésében a „házasságkötését”
szövegrész helyébe a „házasságkötését, bejegyzett élet-
társi kapcsolatát”,

n) 39. § (1) bekezdésében a „lakóhely” szövegrész he-
lyébe a „lakóhely, annak hiányában tartózkodási hely”
szöveg, a „házasságkötésérõl” szövegrész helyébe a
„házasságkötésérõl, bejegyzett élettársi kapcsolatáról”,

o) 40. § (4) bekezdésében a „házasságkötés” szöveg-
rész helyébe a „házasságkötés, a bejegyzett élettársi kap-
csolat”

szöveg lép.

(4) Az Nytv. 17. § (2) bekezdés b) pontjában az „a há-
zasságkötés helye” szövegrész helyébe az „a házasság-
kötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének
helye” szöveg lép.

(5) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó szemé-
lyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi
XLVII. törvény 20. § (3) bekezdésében a „házastárs” szö-
vegrész helyébe a „házastárs, bejegyzett élettárs” szöveg
lép.

(6) Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
171. § (4) bekezdés a) pont ac) és ae) alpontjai helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

[Reprodukciós eljárás céljából történõ nõi ivarsejt-
adományozás esetén a (2) bekezdés szerinti felajánlás tör-
ténhet meghatározott recipiens számára történõ felhasz-
nálásra is az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:
az adományozó a recipiens]

„ac) testvérének házastársa (bejegyzett élettársa, élet-
társa) vagy”

„ae) házastársa (élettársa) testvérének házastársa (be-
jegyzett élettársa, élettársa),”
[aki megfelel a 171. § (1) bekezdésében foglaltaknak:]

(7) A családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény 45. § (2) bekezdés e) pontjában a
„házastársa” szövegrész helyébe a „házastársa, bejegyzett
élettársa” szöveg, a 45. § (2) bekezdés a) és g) pontjában
a „házastársának” szövegrész helyébe a „házastársának,
bejegyzett élettársának” szöveg lép.

(8) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 10. §
(4) bekezdésében az „és a bíróságok” szövegrész helyébe
a „ , bíróságok és a közjegyzõk” szöveg lép.

(9) Az Nmtvr. 62/D. § (3) bekezdésében a „házastársá-
val” szövegrész helyébe a „házastársával vagy bejegyzett
élettársával” szöveg, a „házassága” szövegrész helyébe
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a „házassága vagy bejegyzett élettársi kapcsolata” szöveg
lép.

18. § (1) Hatályát veszti a Csjt.
a) 2. § (3) bekezdésében az „ , az erre rendelt hivatalos

helyiségben” szövegrész,
b) 2. § (4) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az At.
a) 3. § (2) bekezdés f) pontjában a „magyar menekült-

ügyi hatóság által” szövegrész,
b) 22. § (3) bekezdése,
c) 30/B. § (1) bekezdésében az „és a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia szerkesztésében megjelentetett” szöveg-
rész.

(3) 2010. február 1-jén hatályát veszti az e törvény
5. §-át megelõzõ alcím, az 5–15. § és a 17. §. E § 2010. feb-
ruár 2-án hatályát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2009. évi XXXI.
törvény

a Polgári Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv
hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló

1960. évi 11. törvényerejû rendelet,
valamint ezzel összefüggésben más törvények egyes

rendelkezéseinek módosításáról*

1. § (1) A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 81. § (2) bekezdésében
az „a jogosult jogszerû pénzügyi, gazdasági vagy piaci ér-
dekeit sértené vagy veszélyeztetné” szövegrész helyébe az
„a jogosult – ide nem értve a magyar államot – jogszerû
pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy ve-
szélyeztetné” szöveg lép.

(2) A Ptk. 209. §-a (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ (5) bekezdéssel
egészül ki, és a jelenlegi (5) bekezdésének számozása
(6) bekezdésre változik:

„(4) Az általános szerzõdési feltétel és a fogyasztói szer-
zõdésben egyedileg meg nem tárgyalt feltétel tisztességte-
lenségét önmagában az is megalapozza, ha a feltétel nem
világos vagy nem érthetõ.

(5) A tisztességtelen szerzõdési feltételekre vonatkozó
rendelkezések nem alkalmazhatók a fõszolgáltatást megál-
lapító, illetve a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát
meghatározó szerzõdési kikötésekre, ha azok egyébként
világosak és érthetõek.”

(3) A Ptk. 232. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a § (2) és (3) bekezdésének számozása (3)
és (4) bekezdésre változik:

„(2) Az államháztartás alrendszereiben harmadik sze-
mélyekkel szemben vállalt vagy az alrendszereket egyéb-
ként harmadik személyekkel szemben terhelõ fizetési kö-
telezettség esetén, ide értve a támogatási szerzõdésekbõl
eredõ fizetési kötelezettséget is, a kamatfizetés mellõzésé-
re vagy a törvényesnél alacsonyabb mértékû kamat fizeté-
sére irányuló szerzõdési kikötés – ha jogszabály eltérõen
nem rendelkezik – semmis. Ezt a rendelkezést kell alkal-
mazni az államháztartás alrendszereibõl nyújtott támoga-
tások felhasználására kötött szerzõdésekben, valamint
a jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásával
megbízott és e körben olyan szervezetek által vállalt fize-
tési kötelezettség esetében is, amelyet államháztartási
szervezet alapított, vagy amelyben ilyen szervezet többsé-
gi befolyással rendelkezik.”

(4) A Ptk. 301. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a § (2)–(4) bekezdésének számozása
(3)–(5) bekezdésre változik:

„(2) Az államháztartás alrendszereiben harmadik sze-
mélyekkel szemben vállalt vagy az alrendszereket egyéb-
ként harmadik személyekkel szemben terhelõ fizetési kö-
telezettség késedelmes teljesítése esetén a késedelmi ka-
mat tekintetében is alkalmazni kell a kamatfizetés mellõ-
zésére vagy a törvényesnél alacsonyabb mértékû kamatfi-
zetésre irányuló szerzõdési kikötés semmisségére vonat-
kozó rendelkezést.”

2. § (1) A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és
végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejû rendelet
(a továbbiakban: Ptké.) 47. §-ának (1) és (2) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Magyar Országos Közjegyzõi Kamaránál (a továb-
biakban: Kamara) vezetett nyilvántartás – az egyedi azonosí-
tásra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgot terhelõ jelzálog-
joggal kapcsolatosan a felek által közjegyzõi közremûködés
nélkül tett zálogjogi nyilatkozaton alapuló bejegyzés kivéte-
lével – közhitelûen tartalmazza a nyilvántartásba bejegyzett
ingó dolgot, illetve vagyont terhelõ zálogjogot alapító zálog-
szerzõdés vagy a zálogjogviszony létesítésére irányuló bíró-
sági határozat, illetve hatósági döntés létrejöttét. E nyilván-
tartásba (a továbbiakban: zálogjogi nyilvántartás) bárki bete-
kinthet, a szerzõdõ felek (5) bekezdés a) pontja szerinti sze-
mélyes adatait azonban csak az ismerheti meg, aki ehhez fû-
zõdõ jogát vagy jogos érdekét igazolja.

(2) Az ellenkezõ bizonyításáig vélelmezni kell annak
jóhiszemûségét, aki a zálogjogi nyilvántartásban bízva el-
lenérték fejében szerez jogot. A Ptk. 262. §-ának (6) be-
kezdésében meghatározott esetekben jogot szerzõ harma-
dik személy rosszhiszemûségét azonban önmagában nem
alapozza meg az a körülmény, hogy e személy a nyilván-
tartásba történõ betekintéssel az oda bejegyzett adat, jog
vagy tény fennállásáról tudomást szerezhetett volna, e ren-
delkezés az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkal-
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mas ingó dolgot terhelõ jelzálogjog nyilvántartott adatai
tekintetében nem alkalmazható.”

(2) A Ptké. 47. §-ának (4) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(4) Zálogjognak a zálogjogi nyilvántartásba történõ be-
jegyzése alapjául a zálogszerzõdés vagy a zálogjogviszony
létesítésére irányuló bírósági határozat, illetve hatósági dön-
tés (a továbbiakban együtt: okirat) adatai szolgálnak. Az
egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgot
terhelõ jelzálogjoggal kapcsolatos bejegyzés alapjául a nyi-
latkozattételre jogosult által elektronikus úton tett zálogjogi
nyilatkozatban foglalt adatok is szolgálhatnak.”

(3) A Ptké. 47. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas

ingó dolgot terhelõ jelzálogjoggal kapcsolatos bejegyzésre
irányuló zálogjogi nyilatkozatot – jogszabály eltérõ ren-
delkezése hiányában – a zálogjogi nyilvántartás felhaszná-
lójaként nyilvántartásba vett személy – az elektronikus
személyazonosítását követõen vagy elektronikusan aláírt
– elektronikus nyomtatvány kitöltése útján tehet. Az elekt-
ronikus nyomtatvány alapján történõ bejegyzésben az
(5) bekezdés a)–c) és f) pontjában foglalt adatokat, a be-
jegyzés alapjául szolgáló nyilatkozat és a bejegyzõ szemé-
lyének az (5) bekezdés a) pontja szerinti vagy elektronikus
azonosító adatait, a bejegyzés idõpontját, valamint annak
sorszámát az igazságügyért felelõs miniszter rendeletében
meghatározott módon kell feltüntetni.”

(4) A Ptké. 47/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a jogszabály szerint valamely bejegyzés alap-
jául közokiratba nem foglalt jognyilatkozat is elegendõ,
azt – az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas in-
gó dolgot terhelõ jelzálogjoggal kapcsolatos jognyilatko-
zat kivételével – olyan teljes bizonyító erejû magánokirat-
ba kell foglalni, amelyen a nyilatkozattevõ fél aláírásának
valódiságát közjegyzõ tanúsítja. Nem jegyezhetõ be a vál-
tozás, ha az annak alapjául szolgáló magánokiratnak olyan
alaki vagy tartalmi hiányossága van, amely miatt az abban
foglalt jognyilatkozat nyilvánvalóan érvénytelen, vagy ha
a bejegyzési kérelem az annak tartalmát meghatározó jog-
szabály rendelkezéseinek egyéb okból nem felel meg.”

(5) A Ptké. a következõ 48/A. §-sal egészül ki:
„48/A. § (1) Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan

alkalmas ingó dolgot terhelõ jelzálogjog a zálogszerzõdés
közjegyzõi okiratba foglalása nélkül is alapítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jelzálogjog bejegyzésére az
erre irányuló zálogjogi nyilatkozat alapján akkor kerülhet
sor, ha a nyilatkozattevõ a zálogszerzõdést tartalmazó ok-
iratot elektronikus okirati formában az e célra biztosított
tárhelyen elhelyezte, és a bejegyzéshez az ellenérdekû fél
hozzájárult. A bejegyzett jelzálogjog törlésére – ha a tör-
lésre irányuló nyilatkozatot a zálogkötelezett tette – akkor
kerülhet sor, ha a zálogjogosult ahhoz hozzájárult, vagy
a zálogkötelezettnek a zálogjog törlésére irányuló nyilat-
kozatától számított 30 napon belül nem tett a bejegyzés
fenntartására irányuló nyilatkozatot.

(3) A zálogjogi nyilatkozatról az ellenérdekû fél a nyi-
latkozattal egyidejûleg elektronikus úton értesítést kap. A
zálogkötelezett felel minden olyan kárért, amely azért kö-
vetkezett be, mert a zálogszerzõdésben vállalt kötelezett-
sége ellenére nem járult hozzá a zálogjog bejegyzéséhez.
A zálogjogosult felel viszont minden olyan kárért, amely
azért következett be, mert annak ellenére nem járult hozzá
a zálogjog törléséhez, illetve tett a bejegyzés fenntartására
irányuló nyilatkozatot, hogy már nem áll fenn a zálogjog-
gal biztosított követelése vagy olyan jogviszony, amelybõl
zálogjoggal biztosított követelése keletkezhet.

(4) Ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik, a tárhelyen
elhelyezett zálogszerzõdésbe a felek bármelyike által
elektronikus formában megadott engedély alapján erre fel-
jogosított személy elektronikus úton betekinthet.

(5) A zálogjognak a zálogjogi nyilvántartásba való bejegy-
zéséért, a változás bejegyzéséért, a zálogjog törléséért, vala-
mint a nyilvántartásba való betekintésért a Kamara javára
jogszabályban meghatározott költségtérítést kell fizetni.

(6) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs minisz-
ter, hogy rendeletben állapítsa meg a zálogjogi nyilvántar-
tás vezetésének részletes szabályait, az egyedi azonosítás-
ra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgot és egyedi azono-
sítására szolgáló adatainak körét, az e vonatkozásban jog-
hatás kiváltására alkalmas zálogjogi nyilatkozatok fajtáit,
az ilyen nyilatkozaton alapuló bejegyzés módját, továbbá
a költségtérítés mértékét és a mentesség eseteit.”

(6) A Ptké. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép,
és e §-t megelõzõen kiegészül a következõ alcímmel:

„Eljárás találás esetén
[A Ptk. 129–132. §-ához]

23. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a dolgok ta-
lálása esetén követendõ eljárás szabályait rendeletben
megállapítsa.”

3. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tör-
vény 84. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A végrehajtó a végrehajtást kérõ kérelmére a Magyar
Országos Közjegyzõi Kamaránál vezetett zálogjogi nyilván-
tartásba való betekintéssel meggyõzõdik arról, hogy az adós
zálogkötelezettként szerepel-e a nyilvántartásban, továbbá,
hogy vagyonát, illetõleg valamely vagyontárgyát terheli-e
jelzálogjog, és szükség esetén ebbõl a célból megkeresi
a közjegyzõt. Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkal-
mas ingó dologként jogszabályban meghatározott vagyon-
tárgy foglalása esetén a végrehajtó hivatalból is köteles a zá-
logjogi nyilvántartásba való betekintéssel meggyõzõdni ar-
ról, hogy terheli-e jelzálogjog a lefoglalt ingót.”

4. § Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
158. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) Zálogjoggal terhelt ingó vagy ingatlan lefoglalása
esetén a zálogjogosultat a Vht. 114. §-ában, illetõleg
140. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint kell értesí-
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teni. A 154. § szerint lefoglalt gépjármû esetében az adó-
hatóság a törzskönyv lefoglalását követõ 6 hónap elteltét
követõen hívja fel a zálogjogosultat a végrehajtásba törté-
nõ bekapcsolódásra.”

5. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben foglalt ki-
vétellel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép ha-
tályba.

(2) A 2–4. § 2009. szeptember 1-jén lép hatályba, ezzel
egyidejûleg a Ptké. 47/A. §-ának (6) bekezdése, valamint
a zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításá-
ról szóló 2000. évi CXXXVII. törvény 6. §-ának (2) bekezdé-
se hatályát veszti. A törvény 2–3. §-ának az egyedi azonosí-
tásra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgot terhelõ jelzálog-
joggal kapcsolatos rendelkezéseit az ezek hatálybalépését
követõen kötött szerzõdések esetén kell alkalmazni.

(3) Az 1. § (3)–(4) bekezdése 2009. július 1-jén lép ha-
tályba azzal, hogy az abban foglalt rendelkezéseket az
azok hatálybalépését követõen kötött szerzõdések esetén
kell alkalmazni.

(4) Ez a törvény 2009. szeptember 2-án hatályát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2009. évi XXXV.
törvény

egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb
törvények módosításáról*

ELSÕ RÉSZ

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT
ÉS A JÖVEDÉKI ADÓT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

I. Fejezet

Az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény módosítása

1. § (1) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 82. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az adó mértéke az adó alapjának 25 százaléka.”

(2) Az Áfa tv. 82. §-a a következõ (3) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) A 3/A. számú mellékletben felsorolt termékek, szol-
gáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 18
százaléka.”

2. § (1) Az Áfa tv. 83. §-ának a) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. május 11-i ülésnapján fogadta el.

[83. § Ha a juttatott vagyoni elõny pénzben kifejezett
összegét úgy kell tekinteni, mint amely fizetendõ adót is
tartalmaz, annak megállapításához]

„a) a 82. § (1) bekezdésében említett adómérték eseté-
ben 20 százalékot,”
[kell alkalmazni.]

(2) Az Áfa tv. 83. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
[83. § Ha a juttatott vagyoni elõny pénzben kifejezett

összegét úgy kell tekinteni, mint amely fizetendõ adót is
tartalmaz, annak megállapításához]

„c) a 82. § (3) bekezdésében említett adómérték eseté-
ben 15,25 százalékot”

[kell alkalmazni.]

3. § (1) Az Áfa tv. az e törvény 1. melléklete szerinti
3/A. számú melléklettel egészül ki.

(2) Az Áfa tv. – e törvénnyel megállapított – 3/A. számú
melléklete az e törvény 2. melléklete szerint módosul.

II. Fejezet

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló

2003. évi CXXVII. törvény módosítása

4. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalma-
zásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 7. §-ának
37/B. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„37/B. E85: a 3824 90 99 vámtarifaszám alá tartozó,
üzemanyag célra elõállított, legalább 70%, legfeljebb 85%
olyan bioetanolt tartalmazó termék, amelyet kizárólag
Közösségben termelt, mezõgazdasági eredetû alapanyag-
ból gyártottak;”

5. § (1) A Jöt. 52. §-a (1) bekezdésének a)–d) pontjai
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[(1) Az adó mértéke – figyelemmel a (3)–(4) bekezdés
rendelkezéseire is –:]

„a) a 2710 11 31, a 2710 11 41, a 2710 11 45 és a
2710 11 49 vámtarifaszám alatti ólmozatlan benzinre
109 000 Ft/ezer liter,

b) a 2710 11 31, a 2710 11 51 és a 2710 11 59 vám-
tarifaszám alatti ólmozott benzinre és a 2710 19 21 vám-
tarifaszám alatti petróleumra 117 300 Ft/ezer liter,

c) a 2710 19 41, a 2710 19 45, a 2710 19 49 vám-
tarifaszám alatti, tüzelõ-, fûtõanyag célú gázolajra
90 500 Ft/ezer liter,

d) a 2710 19 41 vámtarifaszám alatti, üzemanyag célú
gázolajra 90 500 Ft/ezer liter,”

(2) A Jöt. 52. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az adó mértéke az 50. § szerinti, de az (1) bekez-
désben nem említett ásványolajra
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a) – figyelemmel a (3) bekezdés rendelkezésére is –
a biodízel esetében az (1) bekezdés d) pont szerinti, az E85
esetében a termék bioetanolon kívüli komponenseinek tér-
fogatra számított mennyiségi részaránya (a százalékérték
századrészében kifejezve) és az (1) bekezdés a) pont sze-
rinti adómérték szorzataként meghatározott összeg,

b) az a) pontban nem említett bioüzemanyag esetében
az üzemanyagkénti felhasználásnak megfelelõen az
(1) bekezdés a), d), f) vagy g) pont szerinti ásványolajok
közül a hozzá legközelebb álló ásványolajra meghatáro-
zott adómérték, illetve a 2207 vámtarifaszám alá tartozó
alkoholtermék bioüzemanyag esetében a 64. § (2) bekez-
dés szerinti adómérték,

c) benzin, illetve gázolaj adalékakénti, hígítóanyaga-
kénti beszerzés, importálás, kínálás, értékesítés vagy fel-
használás esetén az (1) bekezdés a), illetve d) pont szerinti
adómérték,

d) az a)–c) pont alá nem esõ ásványolaj esetében – az
üzemanyagkénti vagy a tüzelõ-, fûtõanyagkénti beszerzés-
nek, importálásnak, kínálásnak, értékesítésnek vagy fel-
használásnak megfelelõen – az (1) bekezdés a)–d) vagy
f), g) pont szerinti ásványolajok közül a hozzá legközelebb
álló ásványolajra meghatározott adómérték, figyelemmel
a (3) bekezdés rendelkezésére is.”

6. § A Jöt. a következõ 57. §-sal egészül ki:
„57. § (1) Minõsített földgázellátási üzemzavar esetén

a felhasználó jogosult a földgázfelhasználása kiváltására
a minõsített földgázellátási üzemzavar fennállása alatt és
azt követõen még két munkanapon (a továbbiakban: fel-
használási idõszak) felhasznált gázolaj megfizetett adójá-
ból literenként 84,30 Ft-ot visszaigényelni, ha azt

a) a minõsített földgázellátási üzemzavar fennállása
alatt, illetve azt legfeljebb öt munkanappal megelõzõen,
ásványolaj-adóraktárból szerezte be, és

b) olyan felhasználási helyén használta fel, amelyen
legalább 500 m3/óra földgázteljesítményt kötött le, és
ott olyan gázfogyasztó készülékben vagy gázfelhasználó-
technológia céljára használta fel, amelyet a (3) bekezdés
b) pontja szerint a vámhatóságnak bejelentett
(a továbbiakban: jogosított felhasználó).

(2) E § alkalmazásában
a) felhasználó: a földgázellátásról szóló 2008. évi

XL. törvényben (a továbbiakban: GET.) meghatározott
felhasználó;

b) felhasználási hely: a GET.-ben meghatározott fel-
használási hely;

c) minõsített földgázellátási üzemzavar:
ca) a GET. 96. §-ának (1) bekezdésében meghatározott

földgázellátási üzemzavarnak külön jogszabályban meg-
állapított esete, amelynek következtében a felhasználók
jelentõs részének földgázzal történõ ellátása csak a nagy-
felhasználók földgázvételezésének csökkentésével vagy
megszüntetésével biztosítható, vagy amely a felhasználók
jelentõs részének földgázzal történõ ellátását közvetett
módon veszélyezteti, valamint

cb) a GET. 97. §-ában meghatározott földgázellátási
válsághelyzet;

d) minõsített földgázellátási üzemzavar fennállása:
a minõsített földgázellátási üzemzavar külön jogszabály-
ban megállapított bekövetkezése és külön jogszabályban
megállapított megszûnése közötti idõtartam;

e) nagyfelhasználó: egy telephelyen 500 m3/óra vagy
azt meghaladó lekötött teljesítményû felhasználó.

(3) A jogosított felhasználó, ha élni kíván az adó-vissza-
igénylési jogával, akkor ezt köteles a felhasználási idõ-
szakban történt elsõ gázolaj-felhasználást követõen hala-
déktalanul, de legkésõbb a felhasználás napját követõ
munkanapon a vámhatósághoz írásban bejelenteni. Az
adó-visszaigénylési jog érvényesítésének érdekében köte-
les továbbá a bejelentésével egyidejûleg

a) csatolni a földgázkereskedõvel kötött szerzõdés má-
solatát,

b) csatolni a földgázellátási üzemzavar bekövetkezésé-
nek hónapját megelõzõ hónapra számított átlagos napi
földgázfelhasználásának (m3/nap) levezetését azokra a fel-
használási helyekre (ezen belül gázfogyasztó készüléken-
kénti és gázfelhasználó-technológia céljára történt fel-
használásonkénti részletezésben) lebontva és összesítve,
ahol földgáz helyett gázolajat használ fel,

c) megadni a felhasználási idõszak kezdõ napján meg-
levõ gázolaj-nyitókészletet a b) pont szerinti bontásban és
összesen.

(4) Az adó-visszaigénylési jog érvényesítésének érde-
kében a jogosított felhasználó köteles a felhasználási idõ-
szakban történt utolsó gázolaj-felhasználást követõen
haladéktalanul, de legkésõbb a felhasználási idõszak utol-
só napját követõ második munkanapon a vámhatósághoz
írásban bejelenteni a felhasználási idõszak alatt felhasznált
gázolaj mennyiségét, valamint a felhasználási idõszak
utolsó napján meglévõ gázolaj-zárókészletet a (3) bekez-
dés b) pontja szerinti bontásban és összesen.

(5) Az adó-visszaigénylésre az 56. § rendelkezéseit kell
értelemszerûen alkalmazni azzal, hogy a gázolaj földgáz
helyett történõ felhasználását belsõ bizonylatokkal kell
dokumentálni.”

7. § A Jöt. 64. §-ának (2) és (3) bekezdései helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az adó mértéke – a (3) bekezdésben foglalt eltérés-
sel – az (1) bekezdés szerinti adóalapra 251 000 forint.

(3) A szeszfõzdében bérfõzés keretében, a bérfõzetõ
alapanyagából elõállított, a 2208 20 19, 2208 20 99,
2208 90 33, 2208 90 39, 2208 90 51, 2208 90 53,
2208 90 59, 2208 90 71 vámtarifaszám alá tartozó alkohol-
termék (a továbbiakban: bérfõzött pálinka) adója egy bér-
fõzetõ részére évente legfeljebb 50 liter mennyiségig az
(1) bekezdés szerinti adóalapra számítva 125 500 forint,
50 liter felett 251 000 forint. Amennyiben egy háztartás-
ban több bérfõzetõ él, az 50 liter/év mennyiségi korlát
együttesen értendõ.”
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8. § A Jöt. 76. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) Az adó hektoliterre vetítve Balling-(Plató-)fokon-
ként 575 forint.”

9. § A Jöt. 80. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Az adó mértéke hektoliterenként a szõlõborra 0 fo-
rint, az egyéb borra 8550 forint.”

10. § A Jöt. 89. §-ának (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(2) Az adó mértéke hektoliterenként 12 950 forint.”
11. § A Jöt. 93. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-

kezõ rendelkezés lép:
„(2) Az adó mértéke hektoliterenként 20 100 forint.”

12. § A Jöt. 97. §-a (2) bekezdésének a), c) és d) pontjai
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[(2) Az adó mértéke]
„a) a cigarettára 8405 forint ezer darabonként és a

kiskereskedelmi eladási ár 28,3 százaléka, de legalább
16 000 forint/ezer darab,”

„c) a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskeres-
kedelmi eladási ár 52 százaléka, de legalább 6720 fo-
rint/kilogramm,

d) és az egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi
eladási ár 32,5 százaléka, de legalább 6720 forint/kilo-
gramm.”

MÁSODIK RÉSZ

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓT, A TÁRSASÁGI
ADÓT ÉS AZ OSZTALÉKADÓT, VALAMINT

A GÉPJÁRMÛADÓT ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

III. Fejezet

A személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény módosítása

13. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 11. §-a a követ-
kezõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A családok támogatásáról szóló törvény szerint
családi pótlékra jogosult és az adóévben ilyen bevételt
szerzett magánszemély, a vele együtt élõ házastársa, illet-
ve az ilyen bevételt szerzõ magánszemély élettársa az adó-
bevallásában feltünteti házastársa, illetve élettársa nevét,
adóazonosító jelét (ennek hiányában természetes személy-
azonosító adatait és lakcímét). E rendelkezést munkáltatói
adómegállapítás esetében is alkalmazni kell.”

14. § Az Szja tv. 28. §-a a következõ (18)–(19) bekez-
déssel egészül ki:

„(18) Családi pótlék címén az adóévben megszerzett be-
vételbõl egyéb jövedelem

a) a családok támogatásáról szóló törvény szerint jogo-
sult magánszemélynél, a vele együtt élõ házastársánál, il-
letve az ilyen bevételt szerzõ magánszemély élettársánál
50-50 százalék,

b) a családok támogatásáról szóló törvény szerint a csa-
ládi pótlékra egyedülállóként, illetve egyedülállónak te-
kintendõként jogosult magánszemélynél – az a) pontban
foglaltaktól eltérõen – 50 százalék.

(19) A (18) bekezdés rendelkezésétõl eltérõen a családi
pótlék címén megszerzett bevételbõl nem kell jövedelmet
megállapítani, ha az a családok támogatásáról szóló tör-
vény szerint

a) saját jogon jogosultként kapott támogatás;
b) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek

után magasabb összegû családi pótlék;
c) vagyonkezelõi joggal felruházott gyámként, illetõ-

leg mint vagyonkezelõ eseti gondnokként a gyermekott-
honban, a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végre-
hajtási intézetben lévõ, gyermekvédelmi gondoskodás
alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel kapott támoga-
tás, nevelõszülõként, hivatásos nevelõszülõként kapott
támogatás;

d) gyámként kirendelt hozzátartozóként vagy más sze-
mélyként a gyámsága alatt álló, gondozásában élõ gyer-
mekre tekintettel kapott támogatás;

e) szociális intézmény vezetõjeként az intézményben
elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel kapott támo-
gatás.”

15. § Az Szja tv. 30. és 31. §-ait megelõzõ alcímek,
30–31. §-ai helyébe a következõ alcímek és rendelkezések
lépnek:

„A számított adó

30. § (1) A számított adót az összevont adóalapra
a 2009. évben a (2) bekezdés rendelkezései szerint kell
megállapítani.

(2) A számított adó, ha a magánszemély összevont adó-
alapba tartozó éves jövedelmének összege:

0–1 900 000 forint 18 százalék,
1 900 001 forinttól

342 000 forint és az 1 900 000 forinton
felüli rész 36 százaléka.

Az összevont adóalap adója

31. § Az összevont adóalap adóját a számított adóból
a 32–34. § rendelkezéseinek figyelembevételével kell
meghatározni.”

16. § (1) Az Szja tv. 48. §-ának (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(2) A magánszemély nyilatkozatot ad a munkáltató-
nak, a bér kifizetõjének, ha az adóévben adóterhet nem
viselõ járandóság címén [ideértve különösen a családi pót-
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léknak a 28. § (18) bekezdése szerint jövedelemnek minõ-
sülõ megosztott részét] van nem a munkáltatótól, a bér
kifizetõjétõl származó rendszeres vagy nem rendszeres
bevétele. Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a mun-
kaviszonyból származó rendszeres bevételt terhelõ adó-
elõleg a bevételbõl az adótábla legmagasabb kulcsával
számított összeg, ha a nyilatkozatban a magánszemély
nem tünteti fel adóterhet nem viselõ járandósága(i) össze-
gét. Azonban a nyilatkozat szerinti összeget figyelembe
véve, vagy egyébként, ha a magánszemély adóterhet nem
viselõ járandósága is a munkáltatótól, a bér kifizetõjétõl
származik, a munkáltató, a bér kifizetõje – az (1) bekez-
désben foglaltaktól eltérõen – a rendszeres bevételt terhelõ
adóelõleg megállapítása érdekében

a) kiszámítja az adott havi rendszeres bevétel alapján
meghatározott adóelõleg-alap és az adott havi adóterhet
nem viselõ járandóság(ok) összegének tizenkétszeresére
az adótábla szerint várható számított adót, majd

b) az a) pont szerinti várható számított adóból levonja
az adott havi adóterhet nem viselõ járandóság(ok) tizen-
kétszeresének az adótábla szerint kiszámított adóját, és

c) a b) pont szerinti különbséget elosztja tizenket-
tõvel.”

(2) Az Szja tv. 48. §-ának (6)–(7) bekezdései helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

„(6) A magánszemély nyilatkozatot ad a munkáltató-
nak, a bér kifizetõjének, ha az adóévben adóterhet nem
viselõ járandóság címén [ideértve különösen a családi pót-
léknak a 28. § (18) bekezdése szerint jövedelemnek minõ-
sülõ megosztott részét] van nem a munkáltatótól, a bér
kifizetõjétõl származó rendszeres vagy nem rendszeres
bevétele. Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a mun-
kaviszonyból származó nem rendszeres bevételt terhelõ
adóelõleg a bevételbõl az adótábla legmagasabb kulcsával
számított összeg, ha a nyilatkozatban a magánszemély
nem tünteti fel adóterhet nem viselõ járandósága(i) össze-
gét. Azonban a nyilatkozat szerinti összeget figyelembe
véve, vagy egyébként, ha a magánszemély adóterhet nem
viselõ járandósága is a munkáltatótól, a bér kifizetõjétõl
származik, a munkáltató, a bér kifizetõje – az (5) bekez-
désben foglaltaktól eltérõen – a rendszeres bevételt terhelõ
adóelõleg megállapítása érdekében

a) a megelõzõ egész havi munkaviszonyból származó
rendszeres bevétel alapján meghatározott adóelõleg-alap
és a megelõzõ havi adóterhet nem viselõ járandóság(ok)
összegének tizenkétszereséhez hozzáadja a nem rendsze-
res bevétel alapján meghatározott adóelõleg-alapot, majd

b) az a) pont szerinti megemelt összegre kiszámítja az
adótábla szerint várható számított adót, és

c) a b) pont szerinti várható számított adóból levonja
a megelõzõ egész havi munkaviszonyból származó rend-
szeres bevétel alapján meghatározott adóelõleg-alap és
a megelõzõ havi adóterhet nem viselõ járandóság(ok)
összegének tizenkétszeresére az adótábla szerint várható
számított adót.

(7) A magánszemély a (2) és a (6) bekezdésben említett
nyilatkozatot az adóterhet nem viselõ járandóságnak az
adóévben történt elsõ kifizetését követõen haladéktalanul
teszi meg, és azt a munkáltató, a bér kifizetõje a tõle szár-
mazó bevételt eredményezõ, még nem számfejtett
összeg(ek) adóelõlegének megállapításánál figyelembe
veszi az adóévben mindaddig, amíg azt a magánszemély
nem módosítja vagy vissza nem vonja. Ezt a rendelkezést,
valamint az (1)–(6) bekezdésben foglaltakat értelemsze-
rûen alkalmazni kell a munkáltató, a bér kifizetõje által ki-
fizetett az (1)–(6) bekezdésben nem említett bevételt ter-
helõ adóelõleg megállapítására is.”

17. § Az Szja tv. 49. §-ának (7) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(7) Ha a magánszemély – a (6) bekezdésben foglalt fel-
tételek szerint megszerzett bevétel mellett – az adóévben
adóterhet nem viselõ járandóságot is szerez [ideértve külö-
nösen a családi pótléknak a 28. § (18) bekezdése szerint
jövedelemnek minõsülõ megosztott részét], akkor a meg-
szerzett más bevételt terhelõ adóelõleg megállapításához
az adóelõleg-alapok összegéhez hozzá kell adni az adóter-
het nem viselõ járandóság(ok) várható éves összegét is.
Ilyenkor a bevételt terhelõ adóelõleg – a (6) bekezdésben
foglaltaktól eltérõen – az adóelõleg-alapok megnövelt
összegére az adótábla szerint várható számított adó, csök-
kentve

a) az adóévben megszerzett bevétel(ek) alapján a ma-
gánszemély által már megállapított adóelõleg(ek) összegé-
vel, valamint

b) az adóterhet nem viselõ járandóság(ok) várható éves
összegére az adótábla szerint meghatározott várható szá-
mított adóval.”

18. § Az Szja tv. 50. §-ának (7) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(7) Az az egyéni vállalkozó, aki az átalányadózását
megszünteti vagy arra való jogosultsága megszûnik, ismé-
telten átalányadózást – feltéve, hogy annak egyéb feltéte-
lei fennállnak – csak akkor választhat, ha a megszûnés
(megszüntetés) évét követõen legalább 4 adóév eltelt. Ha
a jogosultsága a bevételi értékhatár túllépése miatt szûnt
meg, az elõbbi rendelkezéstõl eltérõen az átalányadózás
– ha annak egyéb feltételei fennállnak – attól az adóévtõl
kezdõdõen újra választható, amely adóévben az e törvény-
ben elõírt bevételi értékhatár növekedett.”

IV. Fejezet

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény módosítása

19. § (1) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 7. §-a
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(1) bekezdésének cs) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[Az adózás elõtti eredményt csökkenti:]
„cs) a terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt

összege, kivéve az 1. számú melléklet 10. pontja szerint az
adóalapnál érvényesített, vagy az 1. számú melléklet
10/a. pontja szerint az adóalapnál érvényesíthetõ terven
felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összegét;”

(2) A Tao. 7. §-a kiegészül a következõ (2) bekezdéssel:
„(2) Az adózó az adóévre vonatkozóan választhatja,

hogy az (1) bekezdés dzs) pontjának a) alpontjában és
a 8. § (1) bekezdés dzs) pontjának a) alpontjában foglalta-
kat kizárólag a fedezeti ügylettel nem fedezett, külföldi
pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközei között
kimutatott tulajdoni részesedést jelentõ befektetései érté-
kének módosításaként a mérlegfordulónapi értékeléskor
a devizaárfolyam változása alapján eszközönként elszá-
molt összeg tekintetében (a más befektetett pénzügyi esz-
közei és hosszú lejáratú kötelezettségei értékének módosí-
tásaként elszámolt összeget figyelmen kívül hagyva)
alkalmazza, feltéve, hogy e választása nem eredményezi,
hogy adóalapja alacsonyabb lesz az (1) bekezdés
dzs) pontjának és a 8. § (1) bekezdés dzs) pontjának alkal-
mazása nélkül az adóévre kiszámított adóalapnál.

20. § A Tao. 1. számú melléklete e törvény 3. számú mel-
léklete szerint módosul.

V. Fejezet

A gépjármûadóról szóló
1991. évi LXXXII. törvény módosítása

21. § A gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. tör-
vény (a továbbiakban: Gjt.) 5. §-a a következõ új g) ponttal
egészül ki:

[Mentes az adó alól]
„g) a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott sze-

mélygépkocsi,”

HARMADIK RÉSZ

AZ ADÓZÁS RENDJÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYT
ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

VI. Fejezet

Az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény módosítása

22. § (1) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. tör-
vény (a továbbiakban: Art.) 52. §-a (4) bekezdésének
h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A 31. §-ban és a 3. számú mellékletben meghatározott
tartalommal az adóhatósághoz bevallást teljesít, illetõleg
adatot szolgáltat:]

„h) egyes adóterhet nem viselõ járandóságokat (nyug-
díjat, rehabilitációs járadékot, családi pótlékot) folyósító
szerv,”

(2) Az Art. 52. §-a a következõ új (17) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(17) Az adóhatóság a telefonos ügyféltájékoztató és
ügyintézõ rendszerben folytatott beszélgetést – a közös-
ségi adószám érvényességérõl történõ meggyõzõdés ügy-
típus kivételével – elektronikusan adathordozóra rögzíti,
és annak anyagát az adó megállapításához való jog, illetve
ha az hosszabb, akkor az adó végrehajtásához való jog
elévüléséig, illetõleg a folyamatban levõ bírósági eljárás
befejezéséig megõrzi. Az adózó vagy képviselõje kérelme
alapján az általa folytatott, e bekezdés szerint megõrzött
telefonbeszélgetéseit meghallgathatja.”

23. § Az Art. 124/C. §-át követõen, a következõ, új
124/D. §-sal egészül ki:

„124/D. § (1) Általános forgalmi adóban keletkezett
levonási jog miatti visszatérítési igény érvényesítésére
a 124/C. §-ban foglaltakat az e §-ban foglalt eltéréssel kell
alkalmazni.

(2) Az adózó az (1) bekezdésben említett igényét a levo-
nási jog keletkezése idõpontját magában foglaló elszámo-
lási idõszak(ok) bevallása(i)nak – az Európai Közösségek
Bírósága, illetve az Alkotmánybíróság döntésének kihir-
detésétõl számított 180 napon belül benyújtott – önellen-
õrzésével érvényesítheti. A határidõ elmulasztása miatt
igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

(3) Ha az adózónak az önellenõrzéssel helyesbített
elszámolása eredményeként a befizetendõ adója csökke-
nése vagy a – levonási jog keletkezése idõpontjában hatá-
lyos általános forgalmi adóról szóló törvénynek a negatív
elszámolandó adó visszaigénylési feltételeit is figyelembe
véve keletkezett – visszaigényelhetõ összegnek a növeke-
dése miatt visszatérítési igénye keletkezik, az adóhatóság
a visszatérítendõ adó után az önellenõrzéssel érintett be-
vallás(ok)ban meghatározott befizetési kötelezettség, illet-
ve igénylési jogosultság esedékessége napjától – vagy ha
az késõbbi, az adó megfizetésének napjától – az önellenõr-
zés benyújtásának napjáig a jegybanki alapkamattal azo-
nos mértékû kamatot fizet. A visszatérítést – amelyre
a költségvetési támogatás kiutalására vonatkozó rendelke-
zéseket kell alkalmazni – az önellenõrzés benyújtásának
napjától számított 30 napon belül kell kiutalni.

(4) Ellenõrzéssel lezárt bevallási idõszak tekintetében
a (2) bekezdésben meghatározottak szerint benyújtott ön-
ellenõrzések a 115. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti
ismételt ellenõrzésre irányuló kérelemnek minõsülnek.

(5) A 124/C. § (3) bekezdés a) pontja szerinti áthárítás-
nak minõsül az is, ha az adózó – a levonási tilalomra tekin-
tettel – a támogatást általános forgalmi adót is finanszírozó
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módon kapta, vagy a le nem vonható általános forgalmi
adó ellentételezésére további államháztartási támogatást
kapott.

(6) A (2) bekezdés szerint érvényesített levonható adót
az önellenõrzésrõl szóló bevallás benyújtásának napjával,
a (3) bekezdés szerint számított kamatot az adózó bank-
számláján való jóváírás napjával tárgyidõszaki bevétel-
ként kell elszámolni. A számvitelrõl szóló 2000. évi C. tör-
vény hatálya alá tartozó kettõs könyvvitelt vezetõ vállal-
kozó és egyéb szervezet dönthet úgy, hogy a tárgyidõszak-
ban egyéb bevételként elszámolt adó összegét halasztott
bevételként (legfeljebb a kapcsolódó eszköz nyilvántartás
szerinti értékében) idõbelileg elhatárolja. A halasztott be-
vételt az eszköz bekerülési értékének, illetve bekerülési
értéke arányos részének költségkénti, illetve ráfordítás-
kénti elszámolásakor kell az egyéb bevételekkel szemben
megszüntetni.”

24. § Az Art. 3. számú melléklete e törvény 4. melléklete
szerint módosul.

NEGYEDIK RÉSZ

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI
ALAPJAIT ÉS EGYES ELKÜLÖNÜLT ÁLLAMI

PÉNZALAPOKAT MEGILLETÕ BEFIZETÉSEKET
ÉRINTÕ MÓDOSÍTÁSOK

VII. Fejezet

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény módosítása

25. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magán-
nyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedeze-
térõl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiak-
ban: Tbj.) 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó
által fizetendõ társadalombiztosítási járulék mértéke:

a) a minimálbér kétszeresének megfelelõ járulékalapig
26 százalék, ebbõl a nyugdíj-biztosítási járulék 24 száza-
lék, az egészségbiztosítási járulék 2 százalék, amelybõl
a természetbeni egészségbiztosítási járulék 1,5 százalék,
a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0,5 százalék,

b) a járulékalap minimálbér kétszeresét meghaladó
része után 29 százalék, ebbõl a nyugdíj-biztosítási járulék
24 százalék, az egészségbiztosítási járulék 5 százalék,
amelybõl a természetbeni egészségbiztosítási járulék
4,5 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék
0,5 százalék.”

26. § A Tbj. 34. §-ának (10) és (11) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

„(10) Az e törvény szerint nem biztosított és egészség-
ügyi szolgáltatásra egyéb jogcímen sem jogosult természe-
tes személy megállapodást köthet a saját, valamint a vele
együtt élõ gyermeke egészségügyi szolgáltatásának bizto-
sítására.

(11) A (10) bekezdésben említett megállapodás alapján
fizetendõ járulék havi összege:

a) nagykorú állampolgár esetén a (4) bekezdés szerinti
minimálbér 50 százaléka,

b) 18 évesnél fiatalabb gyermek esetén a (4) bekezdés
szerinti minimálbér 30 százaléka.”

27. § A Tbj. 39. §-a a következõ (3) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) A (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség
további feltétele, hogy a természetes személy a bejelentke-
zését megelõzõen megszakítás nélkül legalább egy éve
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartá-
sáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint bejelentett
lakóhellyel rendelkezik a Magyar Köztársaság területén.
Az egyéves idõtartamba beszámít az a legfeljebb kilenc-
ven napos idõszak is, amely alatt a belföldi személy nem
rendelkezett a Magyar Köztársaság területén bejelentett
lakóhellyel. Ha az állami adóhatóság az egy éves idõtar-
tamra vonatkozóan a saját nyilvántartásában nem rendel-
kezik adattal, a járulékfizetési kötelezettség elbírálása cél-
jából megkeresi a polgárok személyi adatainak és lakcímé-
nek nyilvántartását kezelõ központi szervet, a lakcímre
vonatkozó adatok közlése érdekében.”

VIII. Fejezet

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

28. § A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.)
46. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Táppénz a keresõképtelenség tartamára jár, legfeljebb
azonban]

„a) a biztosítási jogviszony fennállásának idõtartama
alatt egy éven át, a biztosítási jogviszony megszûnését
követõen 30 napon át;”

29. § Az Ebtv. 48. §-ának (8) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(8) A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biz-
tosítási idõ esetében a figyelembe vehetõ jövedelem naptá-
ri napi átlagának hatvan százaléka, ennél rövidebb biztosí-
tási idõ esetében vagy a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás
tartama alatt ötven százaléka, azzal, hogy a táppénz egy
napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kez-
dõ napján érvényes minimálbér 400 százalékának, a bizto-
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sítási jogviszony megszûnését követõen a minimálbér
150 százalékának harmincad részét.”

30. § Az Ebtv. 50. §-ának helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„50. § (1) Az egészségbiztosítási szerv – az E. Alap éves
költségvetésében meghatározott keretek között – méltá-
nyosságból terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgon-
dozási díjat és táppénzt akkor állapíthat meg a biztosított
részére, ha a biztosított az ahhoz szükséges biztosítási idõ-
vel nem rendelkezik.

(2) A biztosítási jogviszony megszûnése után folyósított
táppénz lejártát követõen az egészségbiztosítási szerv mél-
tányosságból legfeljebb 30 napra állapíthat meg táppénzt.

(3) A méltányosságból megállapítható pénzbeli ellátá-
sok folyósításának idejét és összegét az egészségbiztosí-
tási szerv a méltányossági kérelem elbírálása során az
V. fejezetben foglaltaktól eltérõn határozhatja meg, azzal,
hogy az összege nem haladhatja meg

a) terhességi-gyermekágyi segély esetén a 42. § (3) be-
kezdése szerinti összeget,

b) gyermekgondozási díj esetén a 42/D. § (3) bekez-
dése szerinti összeget,

c) az (1) bekezdés szerinti táppénz esetén – a biztosítási
idõ figyelembevételével – a 48. § (8) bekezdése szerinti
összeget,

d) a (2) bekezdés szerinti táppénz esetén a biztosítási
jogviszony megszûnése után folyósított táppénz összegét.

(4) Az egészségbiztosító méltányosságból a biztosítot-
tat indokolt esetben segélyben részesítheti.”

31. § Az Ebtv. 83. §-a a következõ (6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelõs
miniszter, hogy a finanszírozási eljárásrendeket – a (4) be-
kezdés c) pontja alapján kiadott rendeletben elõírt szabá-
lyoknak megfelelõen – rendeletben határozza meg.”

IX. Fejezet

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

32. § A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélkü-
liek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiak-
ban: Flt.) 40. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„40. § A munkaadó a munkavállaló után a társadalom-
biztosítási járulékalap alapulvételével a minimálbér két-
szeresének megfelelõ járulékalapig 1 százalék, a járulék-
alap minimálbér kétszeresét meghaladó része után 3 száza-
lék munkaadói járulékot köteles fizetni.”

33. § Az Flt. 46/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Az egyéni és a társas vállalkozó az egészségbiztosí-
tási járulékalap után a minimálbér kétszeresének megfe-
lelõ járulékalapig 2,5 százalék, a járulékalap minimálbér
kétszeresét meghaladó része után 4 százalék vállalkozói
járulékot fizet. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra
a személyre, aki öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsá-
gi nyugdíjban részesül, vagy arra jogosulttá vált. Nem kell
vállalkozói járulékot fizetnie annak az egyéni és társas vál-
lalkozónak, aki a vállalkozói tevékenysége folytatásával
egyidejûleg munkaviszonyban is áll, vagy oktatási intéz-
mény nappali tagozatán tanulmányokat folytat.”

X. Fejezet

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény

módosítása

34. § A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesz-
tésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szht.) 4. § (2) bekezdésének b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[4. § (2) A szakképzési hozzájárulást az (1) bekezdés
szerinti gyakorlati képzés megszervezésével teljesítõ hoz-
zájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettségét legfeljebb
annak mértékéig]

„b) a csoportos gyakorlati képzést közvetlenül szol-
gáló tárgyi eszköz javítására, karbantartására a tárgyévben
fordított összeg 50 százalékával,”
[csökkentheti.]

35. § Az Szht. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A 4. § (5) bekezdésében, valamint az 5. § (2) bekez-
désének a) pontjában meghatározott fejlesztési támogatás
mértéke nem haladhatja meg szakképzõ iskolai tanulón-
ként, illetve a felsõoktatási intézmény által szervezett,
államilag finanszírozott, az Ftv. hatálya alá tartozó gya-
korlati képzésben részt vevõ hallgatónként – a (3) bekez-
désben meghatározott tárgyi eszköz átadása kivételével –
legfeljebb a költségvetési törvényben meghatározott,
a szakképzési évfolyamon történõ szakmai gyakorlati kép-
zésre megállapított közoktatási kiegészítõ hozzájárulás
fajlagos összegének a kétszeresét.”

ÖTÖDIK RÉSZ

XI. Fejezet

Az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések

megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény
módosítása
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36. § Az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény (a továb-
biakban: EUtv.) Tizenharmadik Fejezete a következõ cím-
mel és 143/A–143/E. §-sal egészül ki:

„A bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásának
elõmozdítására vonatkozó egyes rendelkezések

143/A. § (1) Az üzemanyag-forgalmazó bioüzemanya-
got – tisztán vagy bekeverve – köteles forgalomba hozni
úgy, hogy az általa havi szinten forgalomba hozott bio-
üzemanyag mennyisége elérje a kötelezõ bioüzem-
anyag-részaránynak megfelelõ mennyiséget.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a bioüzem-
anyag-részarány számításánál figyelmen kívül kell hagyni

a) azt a forgalomba hozott üzemanyagot és bioüzem-
anyagot, amelyre a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerint a biotarta-
lomra tekintettel részben vagy egészben elengedték, vagy
visszatérítették a jövedéki adót,

b) a behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági
készletezésérõl szóló 1993. évi XLIX. törvényben megha-
tározott biztonsági készletbõl szabad forgalomba hozott
üzemanyagot.

143/B. § (1) A forgalomba hozatal céljából elõállított,
beszerzett, értékesített és a forgalomba hozott bioüzem-
anyagokat a külön jogszabályban foglaltak szerint kell
nyilvántartani és bizonylatolni.

(2) Az üzemanyag-forgalmazó köteles havonta, a tárgy-
hót követõ 20-áig a tárgyhóban forgalomba hozott üzem-
anyagról és bioüzemanyagról a külön jogszabály szerinti
jelentést a külön jogszabályban kijelölt hatóságnak
(a továbbiakban: hatóság) benyújtani.

(3) Az üzemanyag-forgalmazó a Jöt. szerinti engedélye
megszûnésének napjával köteles a (2) bekezdés szerinti
jelentést – értelemszerûen – elkészíteni, és azt az engedé-
lye megszûnésének napját követõ 12. munkanapig a ható-
sághoz benyújtani.

143/C. § (1) A hatóság bírságot szab ki arra az üzem-
anyag-forgalmazóra, amely

a) a tárgyhónapban a kötelezõ bioüzemanyag-rész-
aránynak megfelelõ mennyiségnél kevesebb bioüzem-
anyagot hozott forgalomba,

b) az elõírt határidõre nem nyújtotta be vagy nem a kü-
lön jogszabályban meghatározott tartalommal nyújtotta be
a 143/B. § (2)–(3) bekezdése szerinti jelentést.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben kisza-
bandó bírság alapja az üzemanyag-forgalmazó tárgy-
havi üzemanyag forgalma alapján a kötelezõ bioüzem-
anyag-részaránnyal meghatározott bioüzemanyag
menynyiség energiatartalmának és az üzemanyag-for-
galmazó által a tárgyhónapban ténylegesen forgalom-
ba hozott bioüzemanyag mennyiség energiatartalmá-

nak MJ-ban kifejezett különbsége. A fizetendõ bírság
összege a bírság alapjának és 35 Ft/MJ fajlagos bírság-
tételnek a szorzata.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az üzem-
anyag-forgalmazó 1 millió Ft-ig terjedõ bírsággal sújtható.

(4) Az e § szerinti bírság a központi költségvetés bevé-
tele, és az adók módjára behajtandó köztartozásnak mi-
nõsül.

(5) Amennyiben a hatóság által a bírságfizetésre kötele-
zett üzemanyag-forgalmazóval szemben azonnali besze-
dési megbízással foganatosított végrehajtási cselekmény
nem, vagy aránytalanul hosszú idõ múlva vezetne ered-
ményre, a hatóság a bírságfizetésre kötelezett üzem-
anyag-forgalmazó követelésének, továbbá ingó és ingat-
lan vagyontárgyainak végrehajtása érdekében az állami
adóhatóságot keresi meg.

143/D. § A 143/A–143/C. és a 143/E. §-ok alkalmazá-
sában

a) üzemanyag:
aa) a motorbenzin: minden olyan illékony ásvány-

olajtermék, amelynek rendeltetése szikragyújtású belsõ
égésû motorok (Otto-motorok) mûködtetése (2710 11 41,
2710 11 45, 2710 11 49 vámtarifaszám), és

ab) a dízelgázolaj: olyan gázolaj, amelynek
rendeltetése kompressziós gyújtású belsõ égésû moto-
rok mûködtetése (2710 19 41 vámtarifaszám), beleért-
ve a nem közúti gépekben, valamint a mezõgazdasági
és erdészeti traktorokban történõ felhasználásra szánt
gázolajat is;

b) üzemanyag-forgalmazó: a Jöt. rendelkezései szerint
ba) üzemanyagot szabad forgalomba bocsátó személy

(ideértve az üzemanyagot a Jöt. szerinti szabad forgalom-
ba bocsátással importáló személyt is),

bb) más tagállamban szabad forgalomba bocsátott
üzemanyagot tagállamból beszerzõ közösségi kereskedel-
mi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes kereskedõ;

c) forgalomba hozott üzemanyag
ca) a b) pont ba) alpontja szerinti üzemanyag-forgal-

mazó esetében az általa szabad forgalomba bocsátott,
cb) a b) pont bb) alpontja szerinti üzemanyag-forgal-

mazó esetében az általa tagállamból beszerzett
üzemanyag;

d) bioüzemanyag: a külön jogszabályban meghatáro-
zott termék;

e) forgalomba hozott bioüzemanyag: a forgalomba ho-
zott üzemanyag összes bioüzemanyag tartalma, valamint
a c) pont ca) és cb) alpontja szerint forgalomba hozott tisz-
ta bioüzemanyag;

f) bioüzemanyag-részarány: a forgalomba hozott bio-
üzemanyag energiatartalomban kifejezett mennyiségének
és a forgalomba hozott üzemanyag energiatartalomban
kifejezett mennyiségének hányadosa, százalékértékben,
egytizedessel meghatározva;

g) kötelezõ bioüzemanyag-részarány: a bioüzem-
anyag-részarány külön jogszabályban meghatározott mér-
téke.
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143/E. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelet-
ben állapítsa meg

a) a bioüzemanyag fogalmába tartozó termékek körét,
b) a bioüzemanyag-részarány számításának részletes

szabályait és a kötelezõ bioüzemanyag-részarány mérté-
két,

c) az üzemanyagok és a bioüzemanyagok MJ-ban meg-
határozott, az e törvényben elõírt kötelezettségek tekinte-
tében alkalmazandó energiatartalmát,

d) az Európai Parlament és a Tanács 2003/30/EK irány-
elvében elõírt, a közlekedési célú benzin- és dízel-üzem-
anyagok bioüzemanyagokkal történõ kiváltásának támo-
gatása érdekében megtett intézkedésekrõl, a biomassza
nem közlekedési célú, egyéb energetikai alkalmazására
elõírt erõforrásokról, valamint a teljes közlekedési üzem-
anyag-értékesítésrõl és a forgalomba hozott tiszta vagy be-
kevert bioüzemanyagok ezen belül részarányáról az Euró-
pai Unió Bizottságának adandó jelentéstételi kötelezettség
teljesítésére vonatkozó részletes szabályokat,

e) a kötelezõ bioüzemanyag-részarány teljesítésének
ellenõrzésére és a 143/C. § szerinti bírság kiszabására
jogosult hatóságot,

f) az üzemanyag-forgalmazó által benyújtandó jelen-
tésekre, valamint a bioüzemanyagok nyilvántartására,
bizonylatolására vonatkozó részletes szabályokat,

g) a 143/C. § szerinti bírság megállapításával és meg-
fizetésével kapcsolatos részletes szabályokat.”

XII. Fejezet

A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek,
valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag

ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának
elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

37. § (1) A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti mun-
kanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a csa-
ládtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásá-
nak elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatás-
ról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban:
Pftv.) 4/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[4/A. § (1) Pályakezdõ fiatal foglalkoztatása után
a munkaadót járulékkedvezmény illeti meg a következõk
szerint:]

„b) az Flt. 40. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
munkaadói járulék és a társadalombiztosítás ellátásaira és
a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiak-
ban: Tbj.) 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott tár-
sadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a fog-
lalkoztatás elsõ évében a bruttó munkabér tíz százaléká-

nak, második évében húsz százalékának megfelelõ fizetési
kötelezettség.”

(2) A Pftv. 5. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[5. § (1) Az érvényes START PLUSZ kártyával rendelke-
zõ személy foglalkoztatása után a munkaadót – a 6. §-ban
meghatározott kivétellel – a járulékkedvezmény a követ-
kezõk szerint illeti meg:]

„b) az Flt. 40. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
munkaadói járulék és a Tbj. 19. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott társadalombiztosítási járulék együttes
összege helyett a foglalkoztatás elsõ évében a bruttó mun-
kabér tíz százalékának, második évében húsz százaléká-
nak megfelelõ fizetési kötelezettség terheli.”

(3) A Pftv. 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[7. § (1) Az érvényes START EXTRA kártyával rendel-
kezõ személy foglalkoztatása esetén – amennyiben
a 8. §-ban meghatározott feltételek nem állnak fenn –
a munkaadót a következõk szerint illeti meg járulékkedvez-
mény:]

„b) Az a) pontban foglaltakon túlmenõen a foglalkoz-
tatás elsõ évében a munkaadó mentesül az Flt. 40. §-a
(1) bekezdésében meghatározott munkaadói járulék, vala-
mint a Tbj. 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
társadalombiztosítási járulék megfizetése alól. A munka-
adót a START EXTRA kártya tulajdonosa foglalkoz-
tatásának második évében az Flt. 40. §-a (1) bekezdésé-
ben meghatározott munkaadói járulék, valamint a Tbj.
19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott társadalom-
biztosítási járulék együttes összege helyett a bruttó mun-
kabér tíz százalékának megfelelõ járulékfizetési kötele-
zettség terheli.”

HATODIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XIII. Fejezet

Hatályba léptetõ rendelkezések

38. § (1) Ez a törvény – a (2)–(8) bekezdésben és
a 39. §-ban meghatározott eltérésekkel – 2009. július 1-jén
lép hatályba.

(2) 2009. augusztus 1-jén lép hatályba a VIII. Fejezet és
a 49. § (1)–(2) bekezdése.

(3) E törvény 3. §-ának (2) bekezdése és 2. melléklete az
azt követõ hónap elsõ napján – de nem korábban 2009.
augusztus 1. napjánál – lép hatályba,

a) amikor az Európai Bizottság olyan határozatot hoz,
hogy a 2. mellékletben foglalt rendelkezés tekintetében
nem áll fenn a verseny torzulásának veszélye, vagy
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b) amikor a határozat meghozatalára nyitva álló határ-
idõ eltelt anélkül, hogy az Európai Bizottság határozatot
hozott volna.

(4) Az adópolitikáért felelõs miniszter a (3) bekezdés-
ben meghatározott tényt és idõpontját – annak ismertté
válását követõen haladéktalanul – a Magyar Közlönyben
közzétett egyedi határozattal állapítja meg.

(5) 2009. szeptember 1-jén lép hatályba a 13. §, a 14. §,
a 16. §, a 17. §, a 22. § (1) bekezdése, a 24. §, a 42. § (2) be-
kezdés, az 51. §, valamint a 4. számú melléklet.

(6) E törvénynek az Art. 124/D. §-át beiktató rendelke-
zése e törvény kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(7) Az Európai Parlament 2009-ben kezdõdõ parlamenti
ciklusának elsõ napján lép hatályba a 44. § és az 53. §
(2) bekezdése.

(8) 2010. január 1-jén lép hatályba a 49. § (3) bekezdése.

(9) Az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról
szóló 2008. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:
Eajmód. tv.) 31. §-a nem lép hatályba.

39. § (1) A 6. §, a 40. § és a 41. § az Európai Bizottság
jóváhagyó határozatának meghozatalát követõ második
hónap elsõ napján lép hatályba.

(2) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelõs minisz-
ter, hogy az Európai Bizottság (1) bekezdés szerinti hatá-
rozata meghozatalának idõpontját – annak ismertté válását
követõen haladéktalanul – a Magyar Közlönyben egyedi
határozattal tegye közzé.

XIV. Fejezet

Módosító rendelkezések

40. § A Jöt. 128/B. §-ában a ,,földgázellátásról szóló
2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.)” szövegrész
helyébe a ,,GET.” szövegrész és a ,,Get.-ben” szövegrész
helyébe a ,,GET.-ben” szövegrész lép.

41. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
133. §-ának (1) bekezdése a következõ 11. ponttal egé-
szül ki:

[(1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
állapítsa meg]

„11. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgal-
mazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 57. §-a (2) bekezdése c) pontjának
ca) alpontjában meghatározott minõsített földgázellátási
üzemzavar bekövetkezésének, illetve megszûnésének té-
nyét és idõpontját,”

42. § (1) Az Szja tv.
1. 7. §-a (2) bekezdésének c) pontjában az ,,azzal, hogy

ezt a rendelkezést lehet alkalmazni az olyan utólagosan

legfeljebb három hónapra történõ egyösszegû átutalásra
is, amely a magánszemély tagi jogviszonyát tanúsító okirat
munkáltató számára történõ átadását követõen elsõ alka-
lommal történik” szövegrész helyébe az „azzal, hogy ezt
a rendelkezést lehet alkalmazni az utólagosan legfeljebb
három hónapra történõ egyösszegû átutalásra is” szöveg-
rész,

2. 1. számú mellékletének 1.3. pontjában a ,,munkanél-
küliek jövedelempótló támogatása” szövegrész helyébe
a ,,rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási tá-
mogatás” szövegrész
lép.

(2) Az Szja tv.
1. 3. §-a 72. pontjának b) alpontjában ,,a családok

támogatásáról szóló törvényben meghatározott gyermek-
gondozási segély” szövegrész helyébe „a családok támo-
gatásáról szóló törvényben meghatározott családi pótlék
címén megszerzett bevételbõl egyéb jövedelemként figye-
lembe vett összeg, gyermekgondozási segély, anyasági
támogatás” szövegrész,

2. 48. §-a (13) bekezdésének a) pontjában az ,,a családi
pótlékot a munkáltató, a kifizetõ folyósítja a jogosult ré-
szére, valamint a jogosult” szövegrész helyébe az ,,a csa-
ládi pótlékra jogosult” szövegrész
lép.

43. § Az Art. 24. §-ának (5) bekezdés második mondatá-
ban a ,,keletkezik, és” szövegrész helyébe a ,,keletkezik,
vagy” szövegrész lép.

44. § A Tbj. 11. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
[A biztosítás nem terjed ki:]
„c) az európai parlamenti képviselõre.”

45. § (1) Az Szht.
a) 4. § (2) bekezdésének d) pontjában a ,,húsz százalé-

kának” szövegrész helyébe a ,,10 százalékának” szöveg-
rész, a ,,negyven százalékának” szövegrész helyébe a
,,30 százalékának” szövegrész,

b) 4. § (4) bekezdésében ,,az Flt.-ben” szövegrész
helyébe ,,a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélkü-
liek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben (a továb-
biakban: Flt.)” szövegrész,

c) 4. § (5) bekezdésében a ,,70 százalékának” szöveg-
rész helyébe a ,,60 százalékának” szövegrész, a ,,35 száza-
lékának” szövegrész helyébe a ,,30 százalékának” szö-
vegrész,

d) 5. § (2) bekezdés felvezetõ rendelkezésében a
,,70 százalékos” szövegrész helyébe a ,,60 százalékos”
szövegrész,

e) 5. § (2) bekezdésének a) pontjában a ,,35 százaléka”
szövegrész helyébe a ,,30 százaléka” szövegrész,

f) 5. § (3) bekezdésében a ,,70 százalékát” szövegrész
helyébe a ,,60 százalékát”, a ,,30 százalékot” szövegrész
helyébe a ,,40 százalékot” szövegrész
lép.
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(2) Az Szht. mellékletének
a) 1. pont a) alpontjában az ,,ötven százalékáig” szö-

vegrész helyébe a ,,20 százalékáig” szövegrész,
b) 1. pont b) alpontjában az ,,ötven százalékát” szöveg-

rész helyébe a ,,20 százalékát” szövegrész,
c) 4. pont b) alpontjában a ,,háromszorosa” szövegrész

helyébe a ,,kétszerese” szövegrész, a ,,négyszerese” szö-
vegrész helyébe a ,,két és félszerese” szövegrész, a ,,négy
és félszerese” szövegrész helyébe a ,,háromszorosa” szö-
vegrész lép.

46. § A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
44. § (2) bekezdésében a ,,húsz százaléka” szövegrész
helyébe a ,,harminc százaléka” szövegrész lép.

47. § Az Eajmód. tv. 271. §-a a következõ (4) bekezdés-
sel egészül ki:

„(4) A 233. § (1) bekezdésének az Szt. 20. §-a (4) bekez-
dését módosító elõírásainak 2009. január 1-jétõl történõ
alkalmazása során a létesítõ okiratban rögzített deviza
megváltoztatására vonatkozó bejelentést a cégbíróság felé
legkésõbb 2009. július 31-ig teljesíteni kell.”

48. § A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és
a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 30. §-ának
(4) bekezdésében a ,,24. § (1) bekezdésének b)–h) pont-
jában” szövegrész helyébe a ,,24. § (1) bekezdésének
b)–e) és g)–h) pontjában” szövegrész lép.

49. § (1) A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 137. §-ának (3) be-
kezdésében a ,,80 százaléka” szövegrész helyébe a
,,70 százaléka” szöveg lép.

(2) Az Ebtv. 2. §-ának (2) bekezdésében a ,,közül
a pénzbeli ellátások” szövegrész helyébe a ,,– az e tör-
vényben foglalt kivételekkel –” szöveg lép.

(3) Az Ebtv. 52. §-ának (1) bekezdésében az ,,összefüg-
gésben, illetõleg munkába vagy onnan lakására (szállásá-
ra) menet közben éri” szövegrész helyébe az ,,összefüg-
gésben éri. Üzeminek minõsül az a baleset is, amelyet
a biztosított munkába vagy onnan lakására (szállására)
menet közben szenved el (a továbbiakban: úti baleset)”
szövegrész lép, 55. §-ának (7) és (9) bekezdésében a ,,jö-
vedelmének naptári napi összegével” szövegrészek helyé-
be a ,,jövedelme naptári napi összegével, úti baleset esetén
annak kilencven százalékával” szöveg, (7) bekezdésben
a ,,naptári napi átlagjövedelem” szövegrész helyébe
a ,,naptári napi átlagjövedelem, úti baleset esetén annak
kilencven százaléka” szöveg, (8) bekezdésében a
,,100 százaléka” szövegrész helyébe a ,,száz százaléka, úti
baleset esetén annak kilencven százaléka” szöveg lép.

XV. Fejezet

Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

50. § (1) A Jöt. 7. §-ának 37. pontjában az ,,a Közösség-
ben elõállított alapanyagból gyártott,” szövegrész,
37/A. pontjában az ,,a kizárólag a Közösségben termelt
alapanyagból gyártott” és az ,,a Közösségbõl származó”
szövegrész, 117. §-ának (4) bekezdése, 129. §-a (2) bekez-
désének r) pontjában az ,,52. § (1) bekezdés a), illetve
d) pontja szerinti alacsonyabb adómérték, valamint az” és
az „ , illetve a biodízel-” szövegrész hatályát veszti.

(2) Az Eajmód. tv. 201. §-ának (5) és (6) bekezdése, va-
lamint 241. §-ának (5) bekezdése hatályát veszti.

51. § Hatályát veszti az Szja tv.
a) 3. §-ának 15. pontjában az ,,a családi pótlékról és”

szövegrész,
b) 1. számú mellékletének 1.1. pontjában az ,,anyasági

segély (anyasági támogatás),” szövegrész, valamint
1.2. pontja.

52. § Az egyes adótörvények módosításáról szóló
2007. évi CXXVI. törvény 482. §-ának (2) bekezdése ha-
tályát veszti.

53. § (1) Hatályát veszti
a) az Szht. 7. § (9)–(10) bekezdése, valamint
b) az Szht. mellékletének 6. pontja.

(2) A Tbj. 5. § (1) bekezdés a) pontjában az ,, , európai
parlamenti képviselõt” szövegrész hatályát veszti.

54. § Hatályát veszti az egyes törvényeknek a tizenhar-
madik havi illetmény, munkabér kifizetési rendjével
összefüggõ módosításáról szóló 2008. évi CX. törvény.

55. § Az I–XII. Fejezet, a XIV. Fejezet, az 50–54. § és
az 1–4. melléklet 2010. január 2-án hatályát veszti. E ren-
delkezés 2010. január 3-án hatályát veszti.

XVI. Fejezet

Átmeneti rendelkezések

56. § Az Áfa tv. e törvénnyel megállapított rendelkezé-
seit – az 57. és 58. §-ban foglalt eltérésekkel – azokban az
esetekben kell alkalmazni elõször, amelyekben az Áfa tv.
84. §-a szerint megállapított idõpont 2009. június 30. nap-
ját követi.

57. § (1) Az Áfa tv. 2009. június 30. napján hatályos
rendelkezéseit kell alkalmazni arra a termékértékesítésre,
szolgáltatásnyújtásra, amelynél a teljesítést az Áfa tv.
58. §-a szerint kell megállapítani, és az az idõszak, amely-
re az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik, még e tör-
vény hatálybalépésének napja elõtt befejezõdik, de az
ellenérték megtérítése e törvény hatálybalépésének napján
vagy azt követõen válik esedékessé.
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(2) Azt az általános forgalmiadó-mértékváltozással
érintett termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, amelynél
a teljesítést egyébként az Áfa tv. 58. §-a szerint kell megál-
lapítani, és az az idõszak, amelyre az adott részlet vagy
elszámolás vonatkozik, még e törvény hatálybalépésének
napja elõtt megkezdõdik, de e törvény hatálybalépésének
napján vagy azt követõen fejezõdik be, azon naptári napok
száma szerint, amelyek e törvény

a) hatálybalépése napját megelõzõ idõszakra, illetõleg
b) hatálybalépésének napjára vagy azt követõ idõszakra
esnek, az alkalmazandó általános forgalmi adó mértéke

szempontjából úgy kell tekinteni, mint amelynél az a) és
b) pont szerint külön-külön, idõarányos részteljesítés tör-
ténik. Az a) pont szerinti idõarányos részteljesítésre az
Áfa tv. 2009. június 30. napján hatályos rendelkezéseit
kell alkalmazni, ha az ellenérték megtérítése e törvény ha-
tálybalépésének napján vagy azt követõen válik esedé-
kessé.

58. § Az 57. §-tól eltérõen az e törvény 2. mellékletében
foglalt rendelkezést azokban az esetekben kell alkalmazni
elõször, amelyekben az Áfa tv. 84. §-a szerint megállapí-
tott idõpont a 2. melléklet hatálybalépésének napjára esik,
vagy azt követi.

59. § (1) Az általános forgalmiadó-mértékváltozás miatt
a gépi nyugta- és/vagy számlaadásra szolgáló pénztárgé-
pet és taxamétert legkésõbb 2009. augusztus 31. napjáig az
arra jogosított szervizzel át kell állíttatni.

(2) Az (1) bekezdésben említett átállításig
a) a gépi nyugtaadásra szolgáló taxamétert és
b) az általános forgalmi adó nyugtán való feltüntetésére

vagy számlakiállításra is alkalmas pénztárgépet
használó, nyugta-, illetõleg számlakibocsátási kötelezett-
ségének kézi kibocsátású nyugtával, számlával tesz eleget.

60. § Az e törvény hatálybalépését megelõzõen a Jöt.
117. §-ának (4) bekezdése szerinti jogkövetkezménnyel
sújtott személy mentesül ezen jogkövetkezmény alól.

61. § (1) E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelke-
zéseit – a (2)–(9) bekezdésekben foglaltak figyelembe-
vételével – a hatálybalépésük napjától megszerzett jövede-
lemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2) Az Szja tv. e törvénnyel módosított 30. §-ának és
50. §-a e törvénnyel módosított (7) bekezdésének rendel-
kezéseit a 2009. január 1-jétõl megszerzett jövedelemre és
annak adókötelezettségére kell alkalmazni.

(3) Az Szja tv. 1. számú mellékletének e törvénnyel mó-
dosított 1.3. pontjában foglalt rendelkezést a 2009. január
1-jétõl megszerzett jövedelemre és annak adókötelezett-
ségére kell alkalmazni.

(4) Az Szja tv. 47. §-a szerinti göngyölítéses módszer
alkalmazása során a 2009. június 30-át követõ idõszakban
megszerzett bevétel esetében az adótábla szerint várható

számított adót az Szja tv. 2009. július 1-jén hatályos
30. §-ának szabályai szerint kell megállapítani.

(5) Az Szja tv. 48. §-ának rendelkezéseit a 2009. évben
az a)–b) pontokban foglaltakat figyelembe véve kell alkal-
mazni.

a) A 2009-es adóév június 30-át követõ idõszakára
(a továbbiakban: második félévre) megszerzett bér – társas
vállalkozás, polgári jogi társaság tagjánál a személyes
közremûködésre tekintettel vagy azzal összefüggésben
megszerzett nem önálló tevékenységbõl származó bevé-
tel – adóelõlege meghatározásakor az Szja tv. 48. §-a
(1)–(9) és (16) bekezdéseinek alkalmazása során az adó-
tábla szerint várható számított adót (ideértve az adóterhet
nem viselõ járandóságok adótábla szerint várható adóját
is) az Szja tv. 2009. július 1-jén hatályos 30. §-a szabályai
szerint kell megállapítani.

b) A 2009-es adóév második félévben kifizetett
(kiutalt), az Szja tv. 48. §-ának (10) bekezdése szerinti
bevétel adóelõlege megállapításakor az ott leírt számítás
során az adótábla szerint várható számított adót az Szja tv.
2009. július 1-jén hatályos 30. §-ának szabályai szerint
kell megállapítani, azzal, hogy a kifizetés idõpontjaként
a pénzösszeg postára adásának, illetve a folyósító szerv
bankszámlája megterhelésének napját kell tekinteni.

(6) A munkáltató, a bér kifizetõje, valamint a társas vál-
lalkozás, a polgári jogi társaság a 2009. elsõ félévre jutta-
tott nem önálló tevékenységbõl származó bevételek adó-
elõlegét – az Szja tv. 48. §-a (12)–(14) bekezdések szerinti
csökkentõ tételek alkalmazásával – a 2009. év második
félévében megszerzett bevételekre vonatkozó adóelõ-
leg-megállapítási szabályok szerint is megállapítja az e §
(5) bekezdésének a) pontja értelemszerû alkalmazásával.
Amennyiben az elõzõek szerint számított adóelõlegek
összege kisebb, mint a 2009. elsõ félévben ténylegesen
levont adóelõlegek összege, a különbözetet – amíg az el
nem fogy, de utoljára a december hónapra megszerzett
nem önálló tevékenységbõl származó bevételek adóelõle-
ge terhére – a 2009. második félévre megszerzett bevéte-
lek adóelõlegét csökkentõ tételként kell figyelembe venni
az Szja tv. 48. §-ának (12)–(14) bekezdései szerinti csök-
kentõ tételek utáni sorrendben.

(7) Az Szja tv. 48. §-ának e törvénnyel módosított (2),
(6) és (7) bekezdései szerinti nyilatkozattétellel kapcsola-
tos rendelkezéseket elsõ ízben a 2009. augusztus 31-ét
követõen megszerzett adóterhet nem viselõ járandóságok-
ra kell alkalmazni.

(8) Az Szja tv. 55. §-a (1) bekezdésének rendelkezését
a 2009. évre úgy kell alkalmazni, hogy az adót az Szja tv.
53. § szerinti számított évi jövedelem után az Szja tv.
30. §-ának 2009. július 1-jén hatályos (2) bekezdése sze-
rinti adótáblával kell megállapítani.

(9) A 2010. április 1-jét megelõzõen született gyer-
mek(ek)re tekintettel folyósított anyasági támogatás adó-
kötelezettségére az Szja tv. 3. §-ának 2009. augusztus
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31-én hatályos 72. pontját és 1. számú mellékletének 2009.
augusztus 31-én hatályos 1.1. pontját kell alkalmazni.

62. § A Tao. 7. §-a (1) bekezdése cs) pontjának e tör-
vénnyel módosított, valamint 7. §-a (2) bekezdésének és
1. számú melléklete 10/a. pontjának e törvénnyel megálla-
pított rendelkezéseit a 2008-ban kezdõdõ adóév adóalap-
jának megállapításánál is alkalmazni lehet.

63. § Az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló
2002. évi XLIII. törvény 2. §-a (4)–(5) bekezdésének al-
kalmazásakor az adóalanyiság feltételeként elõírt bevételi
értékhatár a 2009. adóévre vonatkozóan 26 millió forint.

64. § E törvénynek az Art. 3. számú melléklete F) pont-
jának b) alpontjában elõírt adatszolgáltatást

– a családi pótlék tekintetében csak a 2009. augusztus
31-ét követõen kifizetett családi pótlék összegekre vonat-
kozóan,

– az anyasági támogatás tekintetében pedig elsõ alka-
lommal a 2010. március 31-ét követõen született gyerme-
kek esetén
kell alkalmazni.

65. § (1) A VII. Fejezetnek a Tbj.-t módosító rendelke-
zéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a törvény
hatálybalépésének napjától megszerzett jövedelmekre és
keletkezett járulékfizetési kötelezettségre kell alkalmazni.

(2) A Tbj. e törvény 25. §-ával megállapított 19. §
(1) bekezdését a 2009. július 1-jétõl megszerzett jövedel-
mekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségre kell
alkalmazni, azzal, hogy a 2009. július 10-éig megszerzett
jövedelmekre a 2009. június 30-án hatályos rendelkezé-
seket kell alkalmazni.

66. § (1) Annak a képviselõnek a társadalombiztosítási
jogaira és kötelezettségeire, aki az Európai Parlament
magyarországi képviselõinek jogállásáról szóló 2004. évi
LVII. törvény 6. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerin-
ti nyilatkozatot tesz, a képviselõi tevékenység teljes idõ-
tartamára a Tbj. biztosítottakra vonatkozó rendelkezései
irányadók.

(2) Az Európai Parlament magyarországi képviselõinek
jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 7/A. §-ában
említett, a tiszteletdíja után nyugdíjjárulékot fizetõ képvi-
selõ a nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettségét közvetlenül
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek, magán-nyugdíj-

pénztári tagság esetén a tagdíjat a magánnyugdíjpénztár-
nak teljesíti.

67. § (1) Az Ebtv. 46. § (1) bekezdésének e törvény
28. §-ával megállapított a) pontjában, az Ebtv.
48. §-ának e törvény 29. §-ával megállapított (8) be-
kezdésében foglalt rendelkezéseket a 2009. július
31-ét követõen bekövetkezõ keresõképtelenségre, az
Ebtv. 55. §-ának e törvény 49. § (3) bekezdésével meg-
állapított (7)–(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezése-
ket a 2009. december 31-ét követõen bekövetkezõ üze-
mi balesetre kell alkalmazni.

(2) Az Ebtv. 50. §-ának e törvény 30. §-ával megállapí-
tott rendelkezéseit a 2009. július 31-ét követõen benyújtott
kérelmekre kell alkalmazni.

68. § Az Flt. e törvény 32. §-ával megállapított 40. §-át
és az e törvény 33. §-ával megállapított 46/B. §-ának
(1) bekezdését a 2009. július 1-jétõl megszerzett jövedel-
mekre és keletkezett járulékfizetési kötelezettségre kell
alkalmazni, azzal, hogy a 2009. július 10-éig megszerzett
jövedelmekre a 2009. június 30-án hatályos rendelkezése-
ket kell alkalmazni.

69. § Az Szht. – e törvény 53. §-a (1) bekezdésének
a) pontjával – hatályon kívül helyezett 7. § (9)–(10) bekez-
dését az e törvény hatálybalépését megelõzõen, az Szht.
4. § (2) bekezdés b) pontja szerint történt elszámolás ese-
tén az elszámolás idõpontjától számított 5 évig alkalmazni
kell.

70. § A Pftv. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit
a törvény hatálybalépésének napját megelõzõen kiváltott
START, START PLUSZ vagy START EXTRA kártyával
rendelkezõ személy foglalkoztatása esetén is alkalmazni
kell a foglalkoztatásnak a törvény hatálybalépését követõ
idõtartamára.

71. § Az Mt. 137. §-ának e törvénnyel módosított (3) be-
kezdését a 2009. július 31-ét követõen bekövetkezõ kere-
sõképtelenség esetén kell alkalmazni.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2009. évi XXXV. törvényhez

„3/A. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez

A 82. § (3) bekezdésének alkalmazása alá tartozó termékek, szolgáltatások

termékek

Sorszám Megnevezés vtsz.

1. Tej és tejtermékek (kivéve az anyatejet) 0401-bõl
0402
0403
0404 10
0405-tõl 0406-ig

2. Tejtermékek (kivéve az italként közvetlen fogyasztásra alkalmas, tej
pótlására szolgáló olyan imitátumokat, amelyek általában tej és
permeátum – esetenként savó és/vagy tejszín – különbözõ arányú
keverékébõl állnak, és amelyek minõsége, mennyiségi összetétele
különbözik a természetes tejétõl, tejfehérje tartalma lényegesen
alacsonyabb a természetes tejénél)

0404 90-bõl

3. Ízesített tej 2202 90 91-bõl
2202 90 95-bõl
2202 90 99-bõl

4. Gabona, liszt, keményítõ vagy tej felhasználásával készült termék 1901
(kivéve: 1901 10 00 02)
1903
1904
1905 10
1905 40
1905 90

2. melléklet
a 2009. évi XXXV. törvényhez

Az Áfa tv. 3/A. számú melléklete a következõ II. résszel
egészül ki, egyidejûleg a melléklet jelenlegi alcímének
jelölése „I. rész: termékek”-re változik:

„II. rész: szolgáltatások

Sorszám Megnevezés

1. Távhõszolgáltatás

”

3. melléklet
a 2009. évi XXXV. törvényhez

A Tao 1. számú melléklete kiegészül a következõ
10/a. ponttal:

„10/a. Ha az adózó – a 10. pontban foglaltak alapján –
az eszköz terven felüli értékcsökkenésének az adóévre
megállapított összegét nem érvényesíti adóalapjánál, ak-
kor a terven felüli értékcsökkenés adóévre megállapított,

de nem érvényesített összegét az adóévet követõ négy adó-
évben egyenlõ részletekben érvényesítheti.”

4. melléklet
a 2009. évi XXXV. törvényhez

Az Art. 3. számú mellékletének F) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„F) Egyes adóterhet nem viselõ járandóságokat folyósító
szerv adatszolgáltatása

a) A nyugdíjat, rehabilitációs járadékot folyósító szerv
– az állami adóhatóságnak az Art. 31. §-ának (2) bekezdé-
se szerinti bevallásban lévõ adatok alapján a nyugdíj mel-
lett munkát vállaló személyekre a természetes személy-
azonosító adatok és az adóazonosító jel feltüntetésével az
adóévet követõ év január 31. napjáig teljesített elektroni-
kus adatszolgáltatása alapján – az elõzõekben megjelölt
adatok feltüntetésével az adóévet követõ év február 15.
napjáig az állami adóhatóság felé elektronikus úton adatot
szolgáltat a kifizetett nyugellátás, rehabilitációs járadék
adóévi összegérõl. Az állami adóhatóság a kiegészítõ tevé-
kenységet folytató egyéni vállalkozókra az elõzõekben



2009. évi XXXVII.
törvény

az erdõrõl, az erdõ védelmérõl
és az erdõgazdálkodásról*

Az erdei életközösségek nélkülözhetetlen fennmara-
dása, védõhatása és termékei (hozamai) biztosítása érde-
kében szükséges az erdõ szakszerû kezelése és a károsító
hatásoktól, a túlzott használattól és igénybevételtõl való
megóvása, az élettelen környezet, a mikroorganizmusok,
a gomba-, növény- és állatvilág sokféleségének, az erdei
életközösség dinamikus és természetes egységének meg-
õrzése. Az erdõ fenntartása, gyarapítása és védelme az
egész társadalom érdeke, az erdõ fenntartója által biztosí-
tott közérdekû szolgáltatásai minden embert megilletnek,
ezért az erdõvel csak a közérdekkel összhangban szabá-
lyozott módon lehet gazdálkodni. Mindezekre figyelem-
mel az Országgyûlés a következõ törvényt alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény célja

1. § E törvény célja, hogy az erdõ és a társadalom viszo-
nyának szabályozásával, kiemelten a fenntartható erdõ-
gazdálkodás feltételeinek meghatározásával biztosítsa az
erdõ, mint a természeti tényezõktõl függõ és az emberi be-
avatkozásokkal érintett életközösség és élõhely fennmara-
dását, védelmét, gyarapodását, továbbá az erdõ hármas
funkciójának, azaz a környezetre, társadalomra, valamint
a gazdaságra gyakorolt hatásának kiteljesedését, és ezzel
kiemelten hozzájáruljon:

a) a klímaváltozás hatásainak csökkentéséhez,

b) a biológiai sokféleség megõrzéséhez,
c) a vidékfejlesztéshez, az erdõgazdálkodással össze-

függõ foglalkoztatási lehetõségek bõvítéséhez,
d) az ország környezeti állapotának javulásához,
e) a felszíni és felszín alatti vizek védelméhez,
f) a termõtalaj, a mezõgazdasági területek védelméhez,
g) a fa, mint megújuló energia- és nyersanyagforrás

biztosításához,
h) a tiszta ivóvíz biztosításához,
i) az egészséges élelmiszerek elõállításához,

azaz az emberi élet fenntartásához és minõségének, biz-
tonságának javításához, figyelemmel az egészséges kör-
nyezethez fûzõdõ alapjog érvényesítésére.

A törvény alapelvei

2. § (1) A fenntartható erdõgazdálkodás során a fenn-
tartható használat követelményeinek megfelelve az erdei
haszonvételek gyakorlása során törekedni kell az olyan
módszerek alkalmazására, amelyek biztosítják, hogy az er-
dõ megõrizze biológiai sokféleségét, természetességét
vagy természetszerûségét, termõképességét, felújuló ké-
pességét, életképességét, továbbá megfeleljen a társadalmi
igényekkel összhangban levõ védelmi, közjóléti és gazda-
sági követelményeknek, betöltse természet- és környezet-
védelmi, közjóléti (egészségügyi-szociális, turisztikai, va-
lamint oktatási és kutatási) célokat szolgáló szerepét és az
erdõvagyonnal való gazdálkodás lehetõségei a jövõ nem-
zedékei számára is fennmaradjanak.

(2) A fenntartható erdõgazdálkodás során a legfonto-
sabb közérdekû feladat az erdõk változatosságának meg-
õrzése, az erdõk fenntartása, felújítása és a védelmi, vala-
mint közjóléti szolgáltatások biztosítása, melyek elvégzé-
sét az állam megfelelõ eszközökkel biztosítja.

3. § (1) Az erdõk bármely immateriális szolgáltatásából
származó állami bevételt a külön jogszabályban meghatá-
rozott részletes feltételek szerint az erdõk fenntartására,
gyarapítására és védelmére kell fordítani.

(2) Az 1. §-ban foglalt komplex célok, továbbá az Euró-
pai Unió Erdészeti Stratégiájában, valamint az Európai Er-
dõk Védelme Miniszteri Konferenciáin elfogadott határo-
zatokban foglaltak megvalósításáról az erdõgazdálkodá-
sért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter), vala-
mint az érintett miniszterek a Nemzeti Erdõprogram meg-
alkotása, fejlesztése, közzététele és az abban foglalt fel-
adatok végrehajtása útján gondoskodnak.

A törvény hatálya

4. § (1) E törvény hatálya kiterjed:
a) az erdõre, annak élõ és élettelen alkotóelemeire, az

erdei életközösségre;
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meghatározott feltételek szerinti adatszolgáltatást az adó-
évet követõ év március 15-ig, a nyugdíjat, rehabilitációs
járadékot folyósító szerv pedig március 31-ig teljesíti.

b) A családi pótlékot, anyasági támogatást folyósító
szerv elektronikus úton az állami adóhatósághoz az adó-
évet követõ január 31-éig adatot szolgáltat azon személyek
természetes személyazonosító adatairól, lakcímérõl, adó-
azonosító jelérõl, akik részére családi pótlékot, anyasági
támogatást fizetett ki, valamint az említett ellátás, támoga-
tás adóévi összegérõl, továbbá a gyermekre tekintettel
a családi pótlékra, szintén jogosult másik szülõ, házastárs
természetes személyazonosító adatairól, lakcímérõl, adó-
azonosító jelérõl vagy arról, hogy az igénylõ az ellátást
egyedülállóként vette igénybe.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. április 27-i ülésnapján fogadta el.



b) a külterületen található fásításra;
c) az erdészeti létesítményre;
d) az erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül

szolgáló földterületre.

(2) E törvény hatálya nem terjed ki a faállománnyal bo-
rított földrészletek közül:

a) az arborétumra;
b) a közparkra;
c) az üzemmel, majorral, elkerített honvédségi objek-

tummal, valamint közüzemi létesítményekkel azonos föld-
részleten lévõ, 1 hektárnál kisebb, vagy a fák tõnél mért tá-
volsága szerint átlagosan húsz méternél keskenyebb, fával
borított területre;

d) a tanya területére;
e) a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezé-

sére, hasznosítására szolgáló fával borított területre;
f) az út, a vasút, töltés, árok, csatorna, valamint az

egyéb vonalas mûszaki létesítménnyel azonos földrészle-
ten lévõ, 1 hektárnál kisebb, vagy a fák tõnél mért távolsá-
ga szerint átlagosan húsz méternél keskenyebb, fával borí-
tott területre;

g) folyó, patak, csatorna medrére vagy a mederben ke-
letkezett zátonyra;

h) az energetikai célból termesztett, fás szárú növé-
nyekbõl álló, külön jogszabály szerint létesített ültet-
vényre;

i) földalatti gomba termesztését szolgáló, külön jogsza-
bály szerint létesített ültetvényre.

(3) Védett természeti területen lévõ erdõ esetén e tör-
vény rendelkezéseit a természet védelmérõl szóló törvény-
ben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Fogalommeghatározások

5. § E törvény alkalmazásában:
1. arborétum: az e törvény végrehajtására kiadott jog-

szabályban meghatározott, tudományos ismeretszerzés
céljából fenntartott élõfagyûjtemény;

2. célállomány: a faállományban megvalósítandó fafaj-
összetétel;

3. cserjés: az e törvény végrehajtására kiadott jogsza-
bályban meghatározott cserjefajok által legalább 50 száza-
lékos mértékben fedett erdõvel körülzárt vagy kerületének
legalább 50 százalékát meghaladó mértékben erdõvel ha-
tárolt terület;

4. egyéb erdei termék: a fakitermelésen, a szaporító-
anyag-gyûjtésen és a vadászati jog gyakorlásán, hasznosí-
tásán kívüli erdei haszonvételek során az erdõbõl nyert
nyersanyag, termék;

5. elsõkivitel: az erdõsítés, fásítás elsõ évi munkái a ta-
laj-elõkészítéstõl a csemeteültetés, magvetés vagy dugvá-
nyozás befejezéséig;

6. erdei életközösség (ökoszisztéma): fákból és egyéb
fás növényekbõl, valamint a társult élõlényekbõl kialakult
életközösség;

7. erdészeti szakszemélyzet: az e törvény végrehajtásá-
ra kiadott jogszabály szerinti végzettséggel rendelkezõ, az
erdészeti hatóság szakszemélyzeti névjegyzékében sze-
replõ személy;

8. erdészeti táj: termõhelyi és növényföldrajzi szem-
pontok alapján az e törvény végrehajtására kiadott jogsza-
bályban meghatározott földrajzi terület;

9. erdõgazdálkodás: az erdõ 2. § (1) bekezdésében fog-
laltak szerinti fenntartására, közcélú funkcióinak biztosí-
tására, õrzésére, védelmére, az erdõvagyon bõvítésére, va-
lamint – a vadászati jog gyakorlása, hasznosítása kivételé-
vel – az erdei haszonvételek gyakorlására irányuló tevé-
kenységek összessége;

10. erdõsítés: az erdõfelújítás, erdõtelepítés munkái
a talaj-elõkészítéstõl a csemeteültetés, magvetés, dugvá-
nyozás, pótlás erdészeti hatóság által történõ befejezetté
nyilvánításáig;

11. erdõtelepítés: nem erdõmûvelési ágban lévõ, erdõ-
vel nem borított területen a talaj-elõkészítést követõen cse-
meteültetés, magvetés vagy dugványozás útján erdõ létre-
hozása;

12. felnyíló erdõ: olyan természetes, természetszerû er-
dõtársulás, illetve ezek származék erdõi, amelyek termé-
szetes módon alacsony záródásban borítják a területet, li-
getesek vagy erdõ és sztyeppfoltok váltakozásával alakul-
nak ki, így különösen az erdõssztyepp erdõk és a karsztbo-
kor erdõk;

13. folyamatos erdõborítás: olyan állapot, amikor
a többkorú erdõállomány folyamatosan, egyenletesen bo-
rítja az erdõ talaját és az erdõ megújulása, felújítása az er-
dõállomány védelmében, véghasználati terület nélkül tör-
ténik, az erdõ tájképi megjelenése nem változik;

14. jogosult erdészeti szakszemélyzet: az e törvény vég-
rehajtására kiadott jogszabály szerinti szakmai gyakorlat-
tal rendelkezõ, az erdészeti hatóság jogosult szakszemély-
zeti névjegyzékében szereplõ erdészeti szakszemélyzet;

15. kopár: az Országos Erdõállomány Adattárban nyil-
vántartott, termõhelyi adottságainál fogva záródott fás szá-
rú- vagy lágy szárú növényzet fenntartására alkalmatlan
terület;

16. mezõgazdasági elõhasználat: tarvágás esetén
a véghasználat évében vagy az azt követõ két évben vég-
zett mezõgazdasági használat;

17. nyiladék: az erdõgazdálkodási egységek térbeli
rendjének kialakítását, vagy a vonalas jellegû létesítmé-
nyek fenntartását szolgáló, az erdõben mesterségesen ki-
alakított, fátlan terület;

18. önerdõsülés: közvetlen emberi beavatkozás nélkül,
kifejezetten a földrészlet korábbi hasznosítása felhagyásá-
nak következtében végbemenõ természetes folyamat,
amely során erdõ jön létre;
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19. sikeres elsõ erdõsítés: az e törvény végrehajtására
kiadott jogszabályban meghatározott csemeteszámot elérõ
élõ facsemetéket tartalmazó erdõsítés;

20. erdészeti tájidegen fafaj: õshonos fafaj, amely az
adott klimatikus és termõhelyi viszonyok között természe-
tes módon nem fordul elõ;

21. tisztás: az Országos Erdõállomány Adattárban nyil-
vántartott, emberi tevékenység következtében kialakult
vagy kialakított, faállománnyal nem borított terület,
amelynek fenntartása közjóléti, természetvédelmi érdeke-
ket, illetve a 68. § f)–h) pontja szerinti erdei haszonvételek
gyakorlását szolgálja;

22. tûzpászta: az erdõk tûz elleni védelmét szolgáló,
mesterségesen kialakított, fátlan terület;

23. újulat: az erdõ felújulását biztosító fiatal faegyedek
összessége;

24. vadföld: a vadászatra jogosult által gondozott olyan
terület, amelyen a termesztési cél a vadállománynak szánt
növényhozam elõállítása;

25. véghasználat: vágásos vagy átalakító üzemmódban
kezelt erdõben végrehajtott fakitermelés (tarvágás, foko-
zatos felújító vágás és szálalóvágás), amelynél e törvény
elõírásai szerint felújítási kötelezettség keletkezik.

Az erdõ

6. § (1) E törvény alkalmazásában erdõ:
a) az Országos Erdõállomány Adattárban (a továbbiak-

ban: Adattár) erdõként nyilvántartott terület;
b) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban

meghatározott fa- és cserjefajokból, illetve azok államilag
elismert mesterséges vagy természetes hibridjeibõl
(a továbbiakban együtt: erdei fafajok) álló faállomány,
melynek

ba) területe a szélsõ fák tõben mért távolságát tekintve
átlagosan legalább húsz méter széles, természetbeni kiter-
jedése az ötezer négyzetmétert eléri, átlagmagassága
a 2 métert meghaladja és a talajt legalább ötven százalékos
mértékben fedi;

bb) területe a szélsõ fák tõben mért távolságát tekintve
átlagosan legalább húsz méter széles, természetbeni kiter-
jedése az ötezer négyzetmétert eléri, átlagmagassága
a 2 métert meghaladja és a talajt legalább harminc százalé-
kos mértékben fedi, valamint legfontosabb szerepe a talaj
védelme;

c) az idõlegesen igénybe vett erdõ területe;
d) a nyiladék és a tûzpászta, amennyiben az átlagos

szélessége 6 méternél kisebb.

(2) Az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály tar-
talmazza az erdõt alkotó fa- és cserjefajok jegyzékét, elkü-
lönítve – legfeljebb erdészeti tájcsoport szintû lehatárolás-
sal – az õshonos és az idegenhonos fajokat.

7. § (1) Az erdõket a bennük található erdei életközös-
ség természetességi állapota szerint, – aszerint, hogy a ter-

mészetes folyamatok és a korábbi erdõgazdálkodás együt-
tes hatására kialakult, vagy kialakított állapotuk mennyire
áll közel a termõhelynek megfelelõ természetes erdõtársu-
láshoz – az Adattárban a következõk szerint kell elkülöní-
teni:

a) természetes erdõk: az adott termõhelyen a bolygatat-
lan erdõk természetes összetételét, szerkezetét és dinami-
káját mutató erdõk, ahol a faállomány természetes úton
magról – illetve a természetes körülmények között sarjról
is szaporodó õshonos fafajok esetében emberi beavatkozás
nélkül sarjról – jött létre, és ahol idegenhonos, erdészeti
tájidegen fafaj csak szálanként fordul elõ és intenzíven ter-
jedõ fafaj nincs jelen;

b) természetszerû erdõk: az adott termõhelyen a boly-
gatatlan erdõk természetes összetételéhez, szerkezetéhez
hasonló, természetes úton létrejött vagy mesterséges úton
létrehozott és fenntartott erdõk, ahol az idegenhonos és az
erdészeti tájidegen fafaj(ok) elegyaránya nem több
20%-nál, intenzíven terjedõ fafaj pedig legfeljebb csak
szálanként fordul elõ;

c) származék erdõk: az emberi beavatkozás hatására fa-
fajösszetételében, szerkezetében átalakított vagy átalakult,
azonban meghatározóan az adott termõhelynek megfelelõ
természetes erdõ társulásalkotó õshonos fafajaiból álló, de
a természetes társulás egyes fafajait, illetve a természetes
szerkezet elemeinek nagy részét nélkülözõ, mag vagy sarj
eredetû erdõk; idetartoznak az olyan erdõk, melyekben az
idegenhonos és az erdészeti tájidegen fafajok elegyaránya
20–50% közötti, az intenzíven terjedõ fafajok elegyaránya
20% alatt van;

d) átmeneti erdõk: az emberi beavatkozás hatására fa-
fajösszetételében, szerkezetében erõsen átalakított vagy
átalakult, csak kisebb részben az adott termõhelynek meg-
felelõ természetes erdõtársulást alkotó õshonos fafajaiból
álló, a természetes szerkezet elemeinek nagy részét nélkü-
lözõ, mag vagy sarj eredetû erdõk, amelyekben az idegen-
honos és az erdészeti tájidegen fafajok elegyaránya
50–70% közötti, továbbá minden olyan erdõ, ahol az in-
tenzíven terjedõ fafajok elegyaránya 20–50% között van;

e) kultúrerdõk: elegyarányát tekintve több, mint
70%-ban idegenhonos, erdészeti tájidegen, vagy több,
mint 50%-ban intenzíven terjedõ fafajokból álló erdõk,
ahol az adott termõhelynek megfelelõ természetes erdõtár-
sulást alkotó õshonos fafajai kevesebb, mint 30%-os
elegyarányban, vagy egyáltalán nincsenek jelen;

f) faültetvény: jellemzõen idegenhonos fafajokból vagy
azok mesterséges hibridjeibõl álló, szabályos hálózatban
ültetett, legalább 15 éves vágásfordulóval intenzíven ke-
zelt erdõ.

(2) A természetességi állapotot erdõrészletenként kell
megállapítani.

(3) Az erdõgazdálkodási tevékenységet úgy kell végez-
ni, hogy az erdõk természetességi állapota az erdõgazdál-
kodás következtében ne romoljon.
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(4) A természetességi állapot romlásának minõsül, ha az
erdõgazdálkodási tevékenység következtében

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti természetességi ál-
lapotú erdõ az (1) bekezdés b)–f) pontja szerinti természe-
tességi állapotú erdõvé alakul;

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti természetességi ál-
lapotú erdõ az (1) bekezdés c)–f) pontja szerinti természe-
tességi állapotú erdõvé alakul;

c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti természetességi ál-
lapotú erdõ az (1) bekezdés d)–f) pontja szerinti természe-
tességi állapotú erdõvé alakul;

d) az (1) bekezdés d) pontja szerinti természetességi ál-
lapotú erdõ az (1) bekezdés e)–f) pontja szerinti természe-
tességi állapotú erdõvé alakul.

Az állami erdõkre vonatkozó szabályok

8. § (1) A védelmi és közjóléti elsõdleges rendeltetésû,
az állam kizárólagos tulajdonában álló erdõ a kincstári va-
gyon részét képezi és forgalomképtelen.

(2) A gazdasági elsõdleges rendeltetésû természetes er-
dõ, természetszerû erdõ és származék erdõ természetessé-
gi állapotú, az állam kizárólagos tulajdonában álló, 5 hek-
tárnál nagyobb, természetben összefüggõ erdõ a kincstári
vagyon részét képezi és forgalomképtelen.

(3) Az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó, az ál-
lam kizárólagos tulajdonában álló erdõ és erdõgazdálko-
dási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület
a kincstári vagyon részét képezi és korlátozottan forga-
lomképes.

(4) Az állam kizárólagos tulajdonában álló, gazdasági
elsõdleges rendeltetésû,

a) 5 hektárnál nem nagyobb, természetben összefüggõ,
természetes erdõ, természetszerû erdõ és származék erdõ
természetességi állapotú erdõ,

b) 5 hektárnál nagyobb, természetben összefüggõ, át-
meneti erdõ, kultúrerdõ és faültetvény természetességi ál-
lapotú erdõ,
állami tulajdonból történõ kikerülésére kizárólag azonos
vagy magasabb természetességi állapotú erdõvel történõ
birtokösszevonási célú önkéntes földcsere vagy csere út-
ján, az optimális állami birtokszerkezet kialakítása céljá-
ból kerülhet sor.

(5) Az állam kizárólagos tulajdonában álló,
a) gazdasági elsõdleges rendeltetésû, 5 hektárnál nem

nagyobb, természetben összefüggõ, átmeneti erdõ, kultúr-
erdõ és faültetvény természetességi állapotú erdõ,

b) erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szol-
gáló földterület,
állami tulajdonból történõ kikerülésére optimális állami
birtokszerkezet kialakítása céljából, elsõdlegesen birtok-
összevonási célú önkéntes földcsere, vagy csere útján,
ezek sikertelensége esetén vagyonátruházással kerülhet
sor. Az erdõ, erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül

szolgáló földterület ellenértékét erdõ tulajdonjogának
megszerzésére kell fordítani.

(6) A (4)–(5) bekezdés szerinti földcseréhez, valamint
vagyonátruházáshoz az erdõ védelmi rendeltetése szerint
feladat- és hatáskörrel rendelkezõ miniszter egyetértése
szükséges.

(7) Az állam kizárólagos tulajdonában álló erdõgazdál-
kodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület ál-
lami tulajdonból csak abban az esetben kerülhet ki, ha nem
szomszédos az állam kizárólagos tulajdonában álló erdõ-
vel.

(8) Az optimális állami birtokszerkezet kialakítása so-
rán végrehajtott birtokösszevonási célú önkéntes földcsere
továbbá csere esetén a védelmi és közjóléti elsõdleges ren-
deltetésû erdõk állami tulajdonba kerülését elõnyben kell
részesíteni.

9. § (1) Állami tulajdonú erdõt és erdõgazdálkodási te-
vékenységet közvetlenül szolgáló földterületet csak va-
gyonkezelés formájában lehet hasznosításra átengedni.

(2) Állami tulajdonú erdõ és erdõgazdálkodási tevé-
kenységet közvetlenül szolgáló földterület vagyonkezelé-
sét csak költségvetési szerv vagy száz százalékos állami
tulajdonú gazdálkodó szervezet végezheti.

(3) A vagyonkezelõ a (4) bekezdés kivételével az erdõ
hasznosítását harmadik személynek nem engedheti át.

(4) Honvédelmi rendeltetésû erdõt a vagyonkezelõ
a (2) bekezdés szerinti szerv vagy gazdálkodó szervezet
használatába adhatja.

10. § (1) Az egyes erdõtervezési körzetekben a védelmi
és közjóléti rendeltetésû, a 7. § (1) bekezdés a), b) és
c) pontja szerinti természetességû állami tulajdonú erdõ te-
rületének az e törvény hatálybalépését követõ

a) elsõ körzeti erdõtervezést követõen legalább egy-
ötöd részén,

b) második körzeti erdõtervezést követõen legalább
egynegyed részén,

c) harmadik körzeti erdõtervezést követõen legalább
egyharmad részén,
az erdõterv határozatban foglaltak szerint, folyamatos er-
dõborítást biztosító átalakító, szálaló vagy faanyagterme-
lést nem szolgáló üzemmódokat kell alkalmazni.

(2) A védelmi és közjóléti elsõdleges rendeltetésû, 7. §
(1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti természetességû,
állami tulajdonú erdõben a tarvágás tilos.

(3) Az erdészeti hatóság kivételesen engedélyezheti
a tarvágást a 7. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti
természetességû, állami tulajdonú erdõben, ha

a) termõhelyi vagy erdõvédelmi okból vagy
b) a természetes újulat megõrzése érdekében

indokolt.
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(4) Az állami tulajdonban lévõ erdõre erdõgazdálkodás
céljait közvetlenül szolgáló földterületre vonatkozóan,
jogszabályban, vagy eredeti hatósági határozatban – ter-
mészetvédelmi, vagy vízgazdálkodási indokból – jogsze-
rûen elrendelt korlátozás kártalanítási igényt nem kelet-
keztet.

Szabad rendelkezésû erdõ

11. § (1) Szabad rendelkezésû erdõ:
a) az erdészeti hatóság engedélye alapján telepített er-

dõ, amennyiben e törvény hatálybalépése után nemzeti
vagy közösségi támogatás nélkül létesült;

b) az e törvény hatálybalépése elõtt faültetvénynek mi-
nõsülõ terület;

c) a termõföldrõl szóló törvény hatálybalépéséig zárt-
kertnek minõsülõ nem védett természeti területen fekvõ
földrészleteken nemzeti vagy közösségi támogatás nélkül
létesült faállomány;

d) a bányatelken lévõ nem erdõ mûvelési ágú, más célú
igénybevételre engedélyezett területen létrejött önerdõsü-
lés;

e) a tulajdonos kérelme alapján – ideértve az ingat-
lan-nyilvántartásban való feltüntetésre irányuló kérelmet
is – nyilvántartásba vett, a 6. § (1) bekezdés b) pontja sze-
rinti önerdõsülés.

(2) Nem tekinthetõ szabad rendelkezésû erdõnek az er-
dõ igénybevételének ellentételezéseként létesült csereer-
dõsítés.

(3) A szabad rendelkezésû erdõre e törvény rendelkezé-
sei közül a károsítók károkozása elleni védelemre
(58–59. §), a káros tevékenységek elleni védelemre [61. §
(1) bekezdés b) pont, (2) bekezdés], az erdõ talajának vé-
delmére (62–63. §), az erdõ tûz elleni védelmére
(64–67. §), az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály-
ban meghatározott eltérésekkel az erdõ telepítésére
(45–48. §), nyilvántartására [17. § (1)–(5) bekezdés,
(8) bekezdés a) pont, (9) bekezdés, 18. § (1), (2) és (5) be-
kezdés, (6) bekezdés a)–c) pont] a fakitermelésre (70. §) és
az erdõ látogatására (91–96. §) vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni.

(4) Amennyiben az erdõ tulajdonosa az erdészeti ható-
ságnál kérelmezi az Adattárban az (1) bekezdés alapján
szabad rendelkezésû erdõként nyilvántartott erdõ nem sza-
bad rendelkezésû erdõként való nyilvántartását, az erdõ át-
sorolását követõen az erdõre e törvénynek a nem szabad
rendelkezésû erdõkre vonatkozó szabályait kell alkal-
mazni.

A fásítás

12. § (1) E törvény alkalmazásában fásítás az erdei fa-
fajból vagy fafajokból álló

a) egyes fa;
b) jellemzõen vonalas kiterjedésû fával borított terület,

ahol az állományon belüli egyes fák, és a terület kisebb ki-
terjedése szerinti szélsõ fák egymástól mért tõtávolsága át-
lagosan nem nagyobb húsz méternél (fasor);

c) ötezer négyzetméternél kisebb, jellemzõen nem vo-
nalas kiterjedéssel rendelkezõ, legalább ötven százalékban
fával borított területen lévõ fák összessége (facsoport);

d) olyan legelõ mûvelési ágban lévõ földrészlet, ame-
lyet a fák koronavetülete egyenletes elosztásban legfeljebb
harminc százalékban fed (fás legelõ).

(2) Fásítás esetében e törvény rendelkezései közül a ká-
rosítók károkozása elleni védelemre (58–59. §), a káros te-
vékenységek elleni védelemre [61. § (1) bekezdés b) pont,
(2) bekezdés], az erdõ talajának védelmére (62–63. §), az
erdõ tûz elleni védelmére (64–67. §), az e törvény végre-
hajtására kiadott jogszabályban meghatározott eltérések-
kel az erdõ telepítésére (45–48. §), az erdõ felújítására
(51–52. §), a fakitermelésre (70. §) és az erdõ látogatására
(91–96. §) vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló
földterület

13. § (1) E törvény alkalmazásában az erdõgazdálkodási
tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület:

a) az Adattárban egyéb részletként nyilvántartott
aa) tisztás,
ab) kopár,
ac) erdei farakodó és készletezõ hely,
ad) erdészeti létesítményhez tartozó terület,
ae) vadföld,
af) erdei vízfolyás, erdei tó,
ag) erdészeti szaporítóanyag, karácsonyfa, díszítõ-

gally, vadgyümölcs és vesszõ termelését szolgáló terület,
ah) 6 méternél szélesebb nyiladék és tûzpászta;
b) erdõvel körülzárt vagy kerületének legalább 75 szá-

zalékát meghaladó mértékben erdõvel határolt természetes
erdei vízfolyás és erdei tó;

c) a cserjés;
d) az erdészeti kutatás céljából – nemzeti vagy közös-

ségi támogatás igénybevételével – létesült és arra használt,
erdõnek nem minõsülõ faállomány és annak területe.

(2) Az erdõnek az erdõgazdálkodó kérelmére
a) közjóléti és természetvédelmi célból tisztásként,
b) erdei farakodóként és készletezõ helyként,
c) erdészeti létesítményhez tartozó területként,
d) 6 méternél szélesebb nyiladékként és tûzpásztaként

fátlan állapotban tartását az e törvény végrehajtására ki-
adott jogszabályban foglaltak szerint az erdészeti hatóság
engedélyezi.

(3) Az erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül
szolgáló földterületre a károsítók károkozása elleni véde-
lemre (58–59. §), a káros tevékenységek elleni védelemre
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(61. §), az erdõ talajának védelmére (62–63. §), az erdésze-
ti termékek szállítására (89. §) és az erdõ látogatására
(91–96. §) vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

14. § Az erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül
szolgáló földterületet a körzeti erdõtervben, illetõleg az
Adattárban fel kell tüntetni.

Az erdészeti létesítmény

15. § (1) E törvény alkalmazásában erdészeti létesít-
ménynek minõsül a legalább részben erdõben található
vagy ahhoz csatlakozó

a) erdészeti magánút, valamint annak mûtárgyai és tar-
tozékai (a továbbiakban együtt: erdészeti magánút);

b) erdõgazdálkodási vagy közjóléti tevékenységgel
összefüggésben épített és használt keskeny nyomközû
vasúti pálya és annak tartozékai (a továbbiakban együtt:
erdei vasút);

c) az erdõgazdálkodási, közjóléti vagy oktatási tevé-
kenységet, így különösen az erdõ védelmét, illetve az erdei
haszonvételek gyakorlását, az erdõ látogatását, az erdõ be-
mutatását az erdõ rendeltetését szolgáló mûtárgy, csator-
na, tározó, kerítés, erdei épület és egyéb létesítmény.

(2) Erdei épület, erdei vasút kivételével minden erdé-
szeti létesítmény létesítéséhez, bõvítéséhez, felújításához,
helyreállításához, korszerûsítéséhez, lebontásához, el-
mozdításához, illetve használatbavételéhez, fennmaradá-
sához vagy a rendeltetésének megváltoztatásához az erdé-
szeti hatóság engedélye szükséges.

(3) A (2) bekezdés szerinti engedélyezés során az erdõ
igénybevételére vonatkozó szabályokat be kell tartani.

(4) Erdei épület, erdei vasút kivételével az erdõgazdál-
kodási tevékenységet már nem szolgáló, vagy rendeltetés-
szerû használatra alkalmatlanná vált erdészeti létesítmény
megszüntetését az erdészeti hatóság elrendeli.

(5) Erdészeti magánút a közforgalom számára az erdõ-
gazdálkodó egyetértésével és az erdészeti hatóság engedé-
lyével nyitható meg.

Az erdészeti igazgatási és az erdõgazdálkodási egységek
kialakítása

16. § (1) Az erdõket e törvény alapján erdõtervezési kör-
zetekre (a továbbiakban: körzet) kell osztani.

(2) A körzeteket a fenntartható erdõgazdálkodás köve-
telményeinek figyelembevételével a miniszter határozza
meg és rendeletben teszi közzé.

(3) A körzetek a fenntartható erdõgazdálkodási tevé-
kenység tervezésének és ellenõrzésének egységei.

(4) Az erdészeti nyilvántartás és a térbeli rend kialakítá-
sa érdekében az erdõt erdõtagokra és erdõrészletekre kell
felosztani.

(5) Az erdõtag a település közigazgatási határán belül az
erdõ területi rendjét, kellõ áttekintését, az erdõgazdálkodá-
si tevékenység alapegységeinek tartós szerkezetbe fogla-
lását biztosító területi egység.

(6) Az erdõtagon belül az erdõrészlet az erdõgazdálko-
dási tevékenység és az erdészeti igazgatás, nyilvántartás
olyan alapegysége, amely természetben összefüggõ és
a rajta található erdei életközösség, valamint a fenntartható
erdõgazdálkodási tevékenység jellemzõi alapján egysé-
gesnek tekinthetõ.

(7) Az erdõtagot és az erdõrészletet a körzeti erdõterv
készítése során, illetve az erdõ telepítésének engedélyezé-
sekor kell kijelölni.

(8) Természetben összefüggõnek kell tekinteni azt az
erdõt, amelyet közút, vasút, folyó vagy más, erdõnek nem
minõsülõ terület nem szakít meg.

(9) Az erdõgazdálkodó az erdõtelepítési, erdõfelújítási,
erdõnevelési, fahasználati és erdõvédelmi munkák meg-
kezdése elõtt köteles az erdõrészlet határvonalainak törés-
pontjaira jól látható és idõtálló határjeleket elhelyezni.

(10) A körzeti erdõtervezés terepi felvételezési munká-
latai során kialakított, a földrészlet határától eltérõ, termé-
szetben nem azonosítható erdõrészlethatárok töréspontjait
az erdészeti hatóság köteles az e törvény végrehajtására ki-
adott jogszabály szerinti módon az erdõgazdálkodóval is-
mertetni.

Az erdõgazdálkodó és nyilvántartása

17. § (1) Erdõgazdálkodó az erdészeti hatóság által ve-
zetett erdõgazdálkodói nyilvántartásban szereplõ tulajdo-
nos vagy jogszerû használó.

(2) Az erdõgazdálkodói nyilvántartás az érintett erdõ és
az erdõgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló, erdõ mû-
velési ágú földterület használatára vonatkozóan bejegyzett
adatokat hitelesen tanúsítja.

(3) Az ellenkezõ bizonyításig az erdõgazdálkodói nyil-
vántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az
a valóságnak megfelel.

(4) Az erdõgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett ada-
tokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki az adatok he-
lyességét, valósággal egyezõségét vitatja.

(5) Az erdõgazdálkodói jogok és kötelezettségek a nyil-
vántartásba történõ bejegyzéssel keletkeznek és a nyilván-
tartásból való törléssel szûnnek meg.

(6) A tulajdonosok társult erdõgazdálkodási tevékeny-
séget kötelesek folytatni, ha

a) a földrészletnek több tulajdonosa van, vagy
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b) az erdõrészlet több földrészletbõl áll és a földrészle-
tek különbözõ személyek tulajdonában vannak.

(7) Társult erdõgazdálkodás esetén a tulajdonosoknak
az erdõt egy személy használatába kell adniuk.

(8) Erdõgazdálkodó hiányában az erdõ tulajdonosa kö-
teles

a) az erdészeti hatóság felszólítását követõen az erdõt
károsító hatások és a káros tevékenységek elleni védeke-
zésrõl, a bekövetkezett károsítások hatásainak felszámolá-
sáról, az erdõ talajának védelmérõl gondoskodni,

b) az erdõ szakszerû felújításáról gondoskodni,
c) az erdõ õrzésére vonatkozó kötelezettségnek eleget

tenni.

(9) A tulajdonos helyett, a (8) bekezdés szerinti kötele-
zettségek teljesítéséért az ingatlan-nyilvántartásba bejegy-
zett vagyonkezelõi, földhasználati, haszonélvezeti, hasz-
nálati jog jogosultja felelõs.

18. § (1) Az erdõgazdálkodó, valamint a használatában
lévõ erdõ és erdõgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló,
erdõ mûvelési ágú földterület adatait az erdészeti hatóság
– kérelemre – nyilvántartásba veszi.

(2) Az erdõgazdálkodói nyilvántartásba a (6) bekezdés
szerinti adat bejegyzésének (megváltoztatásának vagy tör-
lésének) közhiteles hatósági nyilvántartásból történõ adat-
átvétel, közokirat vagy teljes bizonyító erejû magánokirat
alapján van helye.

(3) Aki szerzõdés alapján erdõ, vagy erdõgazdálkodás
célját közvetlenül szolgáló erdõ mûvelési ágú földterület
használatára jogosult, köteles a használati jogot a szerzõ-
dés hatálybalépésétõl számított 30 napon belül a szerzõdés
benyújtásával az erdészeti hatósághoz nyilvántartásba vé-
tel céljából bejelenteni.

(4) Aki tulajdonosként vagy nem szerzõdésen alapuló
jogcímen erdõ vagy erdõgazdálkodás célját közvetlenül
szolgáló erdõ mûvelési ágú földterület használatára jogo-
sult, köteles a használati jogot – a használati jog fennállá-
sát igazoló okiratok benyújtásával az adott jogcím keletke-
zésétõl számított 30 napon belül – az erdészeti hatósághoz
nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.

(5) Az erdõgazdálkodói nyilvántartás adatai országosan
vezetettek, nyilvánosak, azokból az e törvény végrehajtá-
sára kiadott jogszabályban meghatározottak szerint
– elektronikus úton is – hiteles vagy nem hiteles, illetve
teljes vagy szemle másolat adható.

(6) Az erdõgazdálkodói nyilvántartás
a) a természetes személy erdõgazdálkodó esetén a kö-

vetkezõ adatokat tartalmazza:
aa) családi és utónév, ideértve a születési családi és

utónevet,
ab) születési hely, idõ,
ac) anyja neve,
ad) állandó lakhely,
ae) adóazonosító jel vagy adószám,

af) a mezõgazdasági vidékfejlesztési támogatási szerv
által kiadott regisztrációs szám,

ag) erdõgazdálkodói kód,
ah) levelezési cím;
b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szerve-

zet erdõgazdálkodó esetén a következõ adatokat tartal-
mazza:

ba) szervezet megnevezése,
bb) székhely,
bc) képviselõ neve,
bd) gazdálkodó szervezet földhasználó esetén a statisz-

tikai számjel,
be) adószám,
bf) a mezõgazdasági vidékfejlesztési támogatási szerv

által kiadott regisztrációs szám,
bg) erdõgazdálkodói kód;
c) a használt erdõre vagy erdõgazdálkodás célját köz-

vetlenül szolgáló, erdõ mûvelési ágú földterületre vonat-
kozó következõ adatokat tartalmazza:

ca) a település neve,
cb) a földrészlet fekvésének (belterület, külterület)

megjelölése,
cc) a földrészlet helyrajzi száma,
cd) az alrészlet,
ce) a földterület erdészeti azonosítója,
cf) a használt terület nagysága,
cg) a használat jogcíme,
ch) a nyilvántartásba vétel idõpontja,
ci) a használat idõtartama;
d) a jogosult erdészeti szakszemélyzetre vonatkozóan

a következõ adatokat tartalmazza:
da) családi és utónév,
db) nyilvántartási kód;
e) az erdészeti szakszemélyzetre vonatkozóan a követ-

kezõ adatokat tartalmazza:
ea) családi és utónév,
eb) nyilvántartási kód.

Erdõ vagy erdõgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló
földterület használatának általános szabályai

19. § (1) Erdõ vagy erdõgazdálkodás célját közvetlenül
szolgáló földterület használatára kötött megállapodást
írásba kell foglalni.

(2) A szerzõdésben – jogcímtõl függetlenül – fel kell
tüntetni

a) az erdõgazdálkodó 18. § (6) bekezdés aa)–ad) vagy
(6) bekezdés ba)–be) pontja szerinti adatait,

b) a 18. § (6) bekezdés c) pontja szerinti adatokat,
c) a felújítási biztosíték (ha van) nyújtásának módját.

(3) A 40. § (3) bekezdés szerinti kérelem benyújtásához
a tulajdonos, közös tulajdon esetében a tulajdonostársak
tulajdoni hányad alapján számított 2/3 részének írásbeli
hozzájáruló nyilatkozata szükséges.
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Erdõgazdálkodási haszonbérlet

20. § (1) Erdõgazdálkodási haszonbérleti szerzõdést
a felek erdõ vagy erdõgazdálkodás célját közvetlenül szol-
gáló földterület haszonbérbe adására köthetnek.

(2) Erdõgazdálkodási haszonbérletre, ha e törvény elté-
rõen nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyv és a termõ-
földrõl szóló törvény haszonbérletre vonatkozó szabályait
kell alkalmazni.

(3) A szerzõdésnek tartalmaznia kell a haszonbér-fize-
tésének módját, a haszonbér fizetési idõszak meghatáro-
zását.

(4) Közös tulajdon esetében erdõ vagy erdõgazdálkodás
célját közvetlenül szolgáló földterület haszonbérbe adásá-
hoz a tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

(5) A felek a haszonbér megfizetését a fahasználat idõ-
pontjához is köthetik.

A haszonbérbe adó azonnali hatállyal felmondhatja
a haszonbérleti szerzõdést, ha a haszonbérlõ

a) olyan gazdálkodást folytat, amely súlyosan veszé-
lyezteti az erdõ fennmaradását, a fenntartható erdõgazdál-
kodást;

b) az erdõfelújítási kötelezettségének nem tesz eleget;
c) haszonvételi jogosultságát az erdészeti hatóság jog-

erõsen korlátozta.

Az Országos Erdõ Tanács

21. § (1) A miniszter a feladat- és hatáskörébe tartozó,
az erdõ védelmét és a fenntartható erdõgazdálkodást érintõ
kérdések megtárgyalásához az erdõgazdálkodás széles kö-
rû társadalmi és tudományos, szakmai megalapozása, va-
lamint az erdõhöz fûzõdõ érdekek közti összhang megte-
remtése érdekében – legfeljebb 16 tagú – véleményezõ, ja-
vaslattevõ tevékenységet ellátó Országos Erdõ Tanácsot
(a továbbiakban: Tanács) hoz létre.

(2) A Tanács tevékenységével elõsegíti az erdõhöz fû-
zõdõ közérdek és az erdõgazdálkodói érdekeltség közötti
összhang megteremtését.

(3) A Tanács véleményt nyilvánít
a) az erdõ védelmét és a fenntartható erdõgazdálkodást

érintõ jogszabálytervezetekrõl;
b) az erdõgazdálkodás gazdasági, szabályozási, vala-

mint hosszú távra szóló fejlesztési irányelveirõl;
c) az erdõk vagyonkezelésével összefüggõ egyes kér-

désekrõl.

(4) A Tanács javaslatot tehet az erdõk védelmével, gya-
rapításával, a fenntartható gazdálkodással kapcsolatos tu-
dományos kutatásokkal, az erdészeti képzéssel, továbbá az
erdõk védelmével, fenntartásával és kezelésével, valamint

az ezekre vonatkozó pénzügyi források felhasználásával
kapcsolatban.

(5) A Tanács az erdõ védelme, valamint a társada-
lom és az erdészet viszonyának javítása érdekében
munkájáról tájékoztatja a közvéleményt. Ennek kere-
tében javaslatokat tesz a hatáskörrel rendelkezõ kor-
mányzati szervek és civil érdekképviseleti szerveze-
tek részére az erdõvel és erdészettel kapcsolatos kom-
munikációra.

(6) A Tanácsban egyenlõ arányban vesznek részt
a) az erdõk ügyében feladatkörrel rendelkezõ kor-

mányzati szervek,
b) az erdõtulajdonosok, erdõgazdálkodók érdekképvi-

seleti szervei, erdészeti civil szervezetek,
c) az erdõk ügyével foglalkozó tudományos intézmé-

nyek,
d) az erdõk ügyével alapszabályuk szerint foglalkozó

környezet- és természetvédõ, természetjáró, turisztikai, is-
meretterjesztõ civil szervezetek képviselõi.

(7) A Tanács tagjait a delegáló szervezetek és intézmé-
nyek javaslatai alapján a miniszter kéri fel.

(8) A Tanács javaslata alapján a miniszter minden évben
közleményben határozza meg az Erdõk Hetét, amelynek
rendezvényei azt a célt szolgálják, hogy az ország lakossá-
ga tájékoztatást kapjon az erdõk állapotáról, az erdõgaz-
dálkodási tevékenység helyzetérõl, a Nemzeti Erdõprog-
ram végrehajtásáról.

(9) A miniszter évenként tájékoztatót tesz közzé az or-
szág erdõállományának helyzetérõl, állapotáról.

II. Fejezet

AZ ERDÕ RENDELTETÉSE ÉS AZ ÜZEMMÓD

Az erdõ rendeltetése

22. § (1) Az erdõgazdálkodás hosszú távú célját az el-
sõdleges rendeltetés adja meg, melyet erdõrészletként kell
meghatározni.

(2) Az erdõ elsõdleges rendeltetése mellett további ren-
deltetések határozhatók meg, melyeket az erdõgazdálko-
dási tevékenység során az elsõdleges rendeltetés mellett
figyelembe kell venni.

(3) Az erdõ rendeltetése
a) a 24. § (2) bekezdés szerinti védelmi,
b) 25. § szerinti közjóléti,
c) 26. § szerinti gazdasági

lehet.

(4) Az erdõ védelmi és közjóléti rendeltetéseit az erdei
életközösség adottságai, valamint a közérdekû célok
együttes figyelembevételével kell meghatározni.
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23. § Új erdõ telepítésekor, az erdõtelepítõ javaslatának
figyelembevételével – védett természeti területen lévõ er-
dõ elsõdleges rendeltetése meghatározásának kivételével
– az erdõtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyásakor az er-
dészeti hatóság állapítja meg az erdõ rendeltetését, illetve
rendeltetéseit.

24. § (1) A természet- és környezetvédelmi, valamint
egyéb védelmi szempontok megvalósítása érdekében vé-
delmi rendeltetésû az erdõ, amely különleges kezelést igé-
nyel, és ahol az erdõgazdálkodás gazdasági funkciója nem,
vagy csak korlátozott mértékben érvényesül.

(2) Védelmi rendeltetések az alábbiak:
a) természetvédelmi: a védett természeti területen lévõ

erdõ;
b) talajvédelmi: a meredek hegyoldalon, a sekély ter-

mõtalajon, az erodált területeken levõ, valamint a víz és
a szél káros hatásának kitett talajok védelmét szolgáló er-
dõ;

c) mezõvédõ: a szomszédos mezõgazdasági terület vé-
delmét szolgáló erdõ;

d) honvédelmi: a Magyar Honvédségnek a honvéde-
lemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló törvényben meg-
határozott feladatainak ellátását szolgáló erdõ;

e) határrendészeti-nemzetbiztonsági: a határrendészeti
és nemzetbiztonsági érdekeket szolgáló erdõ;

f) vízvédelmi: a talaj vízháztartását szabályozó, a forrá-
sok vízbõségét és tisztaságát, a víztározóknál és egyéb víz-
nyerõhelyeknél a víz tisztaságát, valamint a vízbázisok vé-
delmét biztosító erdõ;

g) partvédelmi: az árvízvédelmi töltés hullámverés és
jég elleni védelmét szolgáló erdõ, a csatorna, a folyó, a tó
és holtág partszakaszait védõ erdõ;

h) vízgazdálkodási: az árvízi lefolyási sávban az árhul-
lámok biztonságos levezetését biztosító erdõ;

i) településvédelmi: a települési területet védõ, vala-
mint belterületi erdõ;

j) tájképvédelmi: a természeti táj szépségének megõr-
zését vagy a tájban történt káros beavatkozás takarását
szolgáló erdõ;

k) mûtárgyvédelmi: az utak és mûtárgyaik, a vonalas
vízi létesítmények, a vasutak és tartozékaik védelmét, ta-
karását, a közlekedés biztonságát szolgáló, a környezeti
terhelést csökkentõ erdõ;

l) erdészeti génrezervátum: az erdészeti szaporító-
anyag-gazdálkodás biológiai alapjainak megõrzését szol-
gáló erdõ;

m) örökségvédelmi: a történelmi emlékhely területén
levõ, illetve a kulturális örökség védelmét szolgáló erdõ;

n) bányászati: a bányák biztonsági övezetében lévõ,
bányaszakadásos, földomlásos, földcsuszamlásos, veszé-
lyeztetett területen lévõ erdõ;

o) Natura 2000: a Natura 2000 területeken lévõ erdõ;

p) erdészeti arborétum: olyan élõfa gyûjtemény, amely
nem tartozik az arborétumokat meghatározó, az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabály hatálya alá.

(3) A védett természeti területen lévõ erdõ természetvé-
delmi elsõdleges rendeltetésû, amely rendeltetés a védett-
ség fennállása alatt nem változtatható meg.

(4) Védett természeti területen lévõ erdõ esetében
a 26. § szerinti rendeltetések további rendeltetésként nem
adhatóak.

(5) A nem védett Natura 2000 erdõk esetében a körzeti
erdõterv készítése és az erdõtervek elfogadása esetén kerül
megállapításra az adott erdõrészlet természetbeni állapota
és a konkrét közösségi célok ismeretében, hogy a Natura
2000 erdõ a meglévõ elsõdleges rendeltetés mellett továb-
bi, vagy elsõdleges rendeltetésként kerül meghatározásra.

25. § Közjóléti rendeltetések az alábbiak:
a) gyógyerdõ: a gyógyintézet területén, valamint annak

környezetében levõ erdõ;
b) parkerdõ: a sport, turisztika és üdülés céljára kijelölt

erdõ;
c) tanerdõ: oktatási tevékenység célját szolgáló erdõ;
d) kísérleti: az erdészeti kutatás, kísérlet céljára kijelölt

erdõ;
e) vadaspark: az erdõben a külön jogszabály rendelke-

zései szerint kialakított és elkerített terület.

26. § Gazdasági rendeltetések az alábbiak:
a) faanyagtermelõ: a faanyagtermelést szolgáló erdõ;
b) szaporítóanyag-termelõ: a szaporítóanyag-termelést

szolgáló erdõ;
c) vadaskert: az intenzív vadgazdálkodásra kijelölt be-

kerített erdõ;
d) földalatti gomba termelõ: földalatti gomba termelé-

sét szolgáló erdõ.

Az erdõ rendeltetésének megváltoztatása

27. § (1) Az erdõ rendeltetésének, illetve rendeltetései-
nek megváltoztatását az erdõgazdálkodó kérelmére az er-
dészeti hatóság engedélyezheti, melyhez a tulajdonos, il-
letve közös tulajdon esetén a tulajdonostársak tulajdoni
hányad alapján számított 2/3 részének hozzájárulása szük-
séges.

(2) Az erdõ rendeltetésének közérdekbõl történõ meg-
változtatását feladat- és hatáskörén belül kezdeményezheti

a) a miniszter,
b) a környezetvédelemért felelõs miniszter,
c) a természetvédelemért felelõs miniszter,
d) az oktatásért felelõs miniszter,
e) az egészségügyért felelõs miniszter,
f) a honvédelemért felelõs miniszter,
g) a határrendészetért felelõs miniszter,
h) a vízgazdálkodásért felelõs miniszter,
i) a közlekedésért felelõs miniszter,
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j) az érintett települési önkormányzat jegyzõje,
k) a kultúráért felelõs miniszter,
l) a bányászati ügyekért felelõs miniszter.

28. § (1) Ha az erdõ rendeltetésének a meghatározására,
illetõleg megváltoztatására közérdekbõl kerül sor, az erdõ-
gazdálkodó az ebbõl eredõ kárának és többletköltségének
megtérítésére jogosult. A kár és a többletköltség megtérí-
tésérõl a kezdeményezõ szerv a rendeltetés fennállása alatt
köteles folyamatosan gondoskodni.

(2) A kezdeményezõ köteles a kár és a többletköltség
elemeirõl, mértékérõl, megfizetésének módjáról az erdõ-
gazdálkodóval megállapodni és a megállapodást a kezde-
ményezéskor az erdészeti hatóság számára bemutatni.

Az üzemmód

29. § (1) Az üzemmód meghatározza az alkalmazható
erdõfelújítási eljárásokat és a fakitermelés módját.

(2) Az üzemmód lehet:
a) vágásos: az erdõben a véghasználatok rendszeres

ciklikussággal követik egymást;
b) szálaló: felújítási kötelezettséget keletkeztetõ vég-

használati fakitermelés nem történik, a faállomány fakész-
lete a szálalási tervben foglaltaknak megfelelõen alakul, és
a faállomány összetétele, kor- és térbeli szerkezete válto-
zatos, és ezzel a folyamatos erdõborítást szolgálja;

c) átalakító: a fõ szakmai cél a vágásos üzemmódról
a szálaló üzemmódra való áttérés, ezért minden erdõmûve-
lési tevékenységnek és fakitermelési módnak az átalakí-
tást, a folyamatos erdõborításra való átállást kell szolgál-
nia;

d) faanyagtermelést nem szolgáló: az erdõben fakiter-
melés legfeljebb kísérleti, erdõvédelmi vagy erdõfelújítási
céllal folytatható, mivel ott a természeti folyamatok sza-
bad érvényesülése a cél, ami a folyamatos erdõborítást
szolgálja.

(3) Új erdõ telepítésénél az üzemmódot – az erdõtelepí-
tõnek a tulajdonos, illetve közös tulajdon esetén a tulajdo-
nostársak tulajdoni hányad alapján számított 2/3 részének
hozzájárulásával tett javaslatának ismeretében – a faállo-
mány várható szerkezete, fafaj-összetétele és a termõhelyi
viszonyok alapján erdõrészletenként az erdészeti hatóság
állapítja meg az erdõtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyá-
sakor.

(4) Az önerdõsülés az engedély nélkül vagy az enge-
délytõl eltérõen telepített, de fennmaradásra engedélyezett
erdõ üzemmódját a tulajdonos javaslatának ismeretében az
erdészeti hatóság állapítja meg.

(5) Az erdõ üzemmódjának megváltoztatását az erdõ-
gazdálkodónak a tulajdonos, illetve közös tulajdon esetén
a tulajdonostársak tulajdoni hányad alapján számított

2/3 részének hozzájárulásával benyújtott kérelmére az er-
dészeti hatóság engedélyezi.

(6) Az üzemmód módosításakor az erdészeti hatóság-
nak mérlegelnie kell az erdei életközösségben, illetve köz-
vetlen környezetében az üzemmódváltás hatását. Az
üzemmód megváltoztatását az erdõgazdálkodó az e tör-
vény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak sze-
rint kérelmezheti.

(7) Az átalakító és szálaló üzemmódban kezelt erdõkre
az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint át-
alakítási vagy szálalási tervet kell készíteni, melyet az er-
dészeti hatóság határozatban hagy jóvá.

III. Fejezet

AZ ERDÕGAZDÁLKODÁS TERVSZERÛSÉGE
ÉS ENGEDÉLYEZÉSI RENDSZERE

Az erdõgazdálkodás tervszerûsége

30. § (1) Az erdõvagyon védelmét, a fenntartható erdõ-
gazdálkodási tevékenység tervszerûségét az állam

a) a körzeti erdõgazdálkodási és tervezési szabályokról
szóló miniszteri rendelet kiadásával (a továbbiakban: er-
dõtervrendelet),

b) a hosszú távra – legalább tíz évre – szóló körzeti er-
dõterv készítésével (a továbbiakban: körzeti erdõterv),

c) az Adattár mûködtetésével és az abban foglalt egyes
adatok kötelezõ felhasználásával, valamint

d) az erdõtervvel és az erdõgazdálkodási tevékenység
bejelentési-engedélyezési rendszerével biztosítja.

(2) E törvényben, valamint a külön jogszabályokban
foglaltak alapján a miniszter a természetvédelemért felelõs
miniszterrel egyetértésben köteles gondoskodni a körzeti
erdõterv és a körzeti vadgazdálkodási terv összhangjának
megteremtésérõl.

A körzeti erdõgazdálkodás

31. § (1) Az egyes körzetekre vonatkozó tervezési alap-
elveket, az erdei haszonvételek lehetséges felsõ határát je-
lentõ keretszámokat, a körzetben tervezett erdõszerke-
zet-átalakítások ütemét és mértékét, a körzetre jellemzõ ál-
talános elõírásokat, valamint az állami tulajdonban lévõ és
a nem gazdasági rendeltetésû erdõkre vonatkozó szabályo-
kat a miniszter az erdõtervrendeletben állapítja meg.

(2) Az erdõtervrendelet elõírásai az elõzõ erdõtervi idõ-
szak erdõgazdálkodásának hatósági értékelésén, az Adat-
tár adatai alapján a körzetre vonatkozó átfogó hozamvizs-
gálaton, és a körzet területére vonatkozó természetvédelmi
kezelési és egyéb tervek elõírásain alapulnak.
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32. § (1) Az erdõtervrendeletben foglalt tervezési alap-
elvekre és elõírásokra vonatkozó javaslatot az erdészeti
hatóság állítja össze. A javaslat kötelezõ tartalmi elemei
különösen az erdei haszonvételek felsõ határának keret-
számai a véghasználati módok szerint még tervezhetõ leg-
nagyobb terület, az elõhasználatok mértéke; védett termé-
szeti terület esetében az erdõszerkezet-átalakítás üteme és
mértéke, az egyes faállománytípus-csoportok vágásérett-
ségi szakaszai, valamint a vegetációs idõszakra vonatkozó
elõírások.

(2) A körzet szerint illetékes erdészeti hatóság a javaslat
kidolgozása során az érintett erdõgazdálkodók, a hatáskör-
rel és illetékességgel rendelkezõ, az e törvény végrehajtá-
sára kiadott jogszabályban meghatározott hatóságok (e §
alkalmazásában a továbbiakban: hatóságok), a védett ter-
mészeti területek természetvédelmi kezeléséért felelõs
szerv, a körzet területén található helyi önkormányzatok,
az erdészeti vagy természetvédelmi célra alakult civil szer-
vezetek bevonásával egyeztetõ tárgyalást tart.

(3) Az egyeztetõ tárgyalásról az érintett erdõgazdálko-
dókat, hatóságokat, a védett természeti területek termé-
szetvédelmi kezeléséért felelõs szervet, önkormányzato-
kat értesíteni kell, továbbá annak tárgyáról, idõpontjáról és
helyszínérõl hirdetményi úton is tájékoztatást kell adni az
érintett önkormányzatok hirdetõtábláján.

(4) Az egyeztetõ tárgyaláson résztvevõk erdei életkö-
zösséggel, annak fenntartható használatával, védelmével
kapcsolatos javaslatait, amennyiben nem ütköznek jogsza-
bályba, továbbá nem akadályozzák a fenntartható erdõgaz-
dálkodást, az erdészeti hatóság beépíti a javaslatba.

(5) Az erdészeti hatóság a javaslatot felterjeszti a mi-
niszternek.

(6) A felterjesztésnek tartalmaznia kell az egyeztetések
tényét, idõpontját, az egyeztetés ellenére fennmaradt véle-
ményeltérést, a képviselt álláspontokat és azok indokait.

A körzeti erdõterv

33. § (1) A körzeti erdõterv az erdõtervrendeletben
meghatározott keretek között és szabályok szerint az erdõ
rendeltetésének betöltését, folyamatos fenntartását, szol-
gáltatásainak, haszonvételeinek, hozadékának biztosítá-
sát, az erdõhöz fûzõdõ közérdek érvényesülését szolgáló
adatállomány, és gazdálkodási javaslatokat tartalmazó
iránymutatás, amely a fenntartható erdõgazdálkodás felté-
teleit a közérdeknek leginkább megfelelõ módon biztosít-
ja.

(2) A körzeti erdõterv tartalmazza az adott körzetre vo-
natkozóan

a) a tervezés alá vont területek ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számát és területét,

b) az erdõtagok, az erdõ- és egyéb részletek erdõgazda-
sági azonosítóját, területét, rendeltetéseit és üzemmódját,

c) az erdõrészletek termõhelyi viszonyainak és az erdõ-
állományok jellemzõ adatainak leírását,

d) erdõrészletenként a 7. § (1) bekezdés szerinti termé-
szetességi állapotot,

e) erdõrészletenként az erdõ rendeltetésének vagy ren-
deltetéseinek és üzemmódjának megfelelõen javasolt er-
dõfelújítási feladatokat,

f) erdõrészletenként az erdei haszonvételek javasolt
mértékét, gyakorlásának módját,

g) az erdõgazdálkodási tevékenységgel összefüggõ át-
fogó adatokat, valamint azok elemzését,

h) az erdészeti nyilvántartási térképeket,
i) a védett természeti területen a védelemhez, illetve

a Natura 2000 területeken a közösségi és kiemelt jelentõ-
ségû élõhelyek és fajok kedvezõ természetvédelmi helyze-
tének megõrzéséhez szükséges javaslatokat.

34. § (1) A körzeti erdõtervet az erdészeti hatóság készí-
ti el.

(2) A körzeti erdõterv készítése során
a) az erdõfelújítási feladatok meghatározásánál elõny-

ben kell részesíteni a természetes és természetszerû erdõk
megõrzését és fenntartását;

b) az erdõnevelési feladatok meghatározásánál gon-
doskodni kell a természetes elegyfajok megõrzésérõl;

c) az alkalmas termõhelyeken – különösen a védelmi és
közjóléti rendeltetésû erdõkben – fel kell hívni az erdõgaz-
dálkodó figyelmét a folyamatos erdõborítást biztosító, szá-
laló, illetve átalakító üzemmód alkalmazásának lehetõsé-
gére.

35. § (1) A körzeti erdõtervezés megkezdésének idõ-
pontjáról, lefolyásáról az érintett erdõgazdálkodókat, az
e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatá-
rozott hatóságokat (e § alkalmazásában a továbbiakban:
hatóságok), a védett természeti területek természetvédelmi
kezeléséért felelõs szervet, a körzet területén található he-
lyi önkormányzatokat értesíteni kell, és arról hirdetményi
úton is tájékoztatást kell adni.

(2) Az érintett erdõgazdálkodók, hatóságok, a védett
természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelõs
szerv, a körzet területén található helyi önkormányzatok,
az erdészeti vagy természetvédelmi célra alakult civil szer-
vezetek a körzeti erdõtervezés megkezdésétõl számított
45 napig az erdõgazdálkodással kapcsolatos írásos javas-
latokat tehetnek.

(3) A terepi felvételezést követõen az erdészeti hatóság
erdõrészlet szintû tárgyalást tart, amelyen az erdõgazdál-
kodó, az érintett hatóságok, a védett természeti területek
természetvédelmi kezeléséért felelõs szerv vehet részt.

(4) Az erdõrészlet szintû tárgyalások lezárását követõen
a körzet egészére vagy annak egy részére vonatkozóan az
erdészeti hatóság a (2) bekezdés szerinti javaslatot benyúj-
tók, valamint a lakosság bevonásával egyeztetõ tárgyalást
tart. Az erdészeti hatóság az egyeztetõ tárgyaláson tájé-
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koztatást ad a körzet vagy körzetrész természetbeni állapo-
táról, a következõ idõszak erdõgazdálkodási lehetõségei-
rõl és korlátairól, valamint meghallgatja és mérlegeli az
ezzel kapcsolatban elhangzott észrevételeket, vélemé-
nyeket.

(5) A körzeti erdõtervezés befejezésekor az erdészeti
hatóság záró tárgyalást tart. A záró tárgyalásról az érintett
erdõgazdálkodókat, hatóságokat, a körzet területén talál-
ható helyi önkormányzatokat, a védett természeti területek
természetvédelmi kezeléséért felelõs szervet értesíteni
kell.

36. § (1) Az erdõgazdálkodás fenntarthatóságának fo-
lyamatos biztosítása érdekében az erdészeti hatóság a kör-
zeti erdõterv készítésekor az adott körzetre vonatkozó ho-
zamvizsgálatot végez.

(2) A körzeti erdõterv készítésekor végzett hozamvizs-
gálat eredményétõl függõen az e törvény végrehajtására
kiadott jogszabályban meghatározott esetben az erdészeti
hatóság a fahasználati lehetõségek korlátozását – elsõsor-
ban az állami területeken – rendelheti el.

Közjóléti erdõtervezés és nyilvántartás

37. § (1) Erdõben és erdõgazdálkodási tevékenysé-
get közvetlenül szolgáló földterületen elhelyezett köz-
jóléti létesítményekrõl az erdészeti hatóság nyilvántar-
tást vezet.

(2) Az erdõk és az erdõgazdálkodási tevékenységet
közvetlenül szolgáló földterületek közjóléti funkciójá-
nak fejlesztése és összehangolása érdekében erdõter-
vezési körzetenként közjóléti fejlesztési tervet kell ké-
szíteni.

Az Országos Erdõállomány Adattár

38. § (1) Az erdõk nyilvántartása, az erdõgazdálkodás
kiszámítható mûködése és országos szintû szabályozása
érdekében a miniszter Adattárat mûködtet.

(2) Az Adattár az alábbi adatokat tartalmazza:
a) az erdõgazdálkodó erdõgazdálkodói kódját;
b) az erdõgazdálkodás során betartandó, az erdészeti

hatóság határozatában megállapított
ba) általános,
bb) az átalakító és szálaló üzemmódban lévõ erdõk át-

alakítási vagy szálalási terveiben foglalt, valamint
bc) a védett természeti és a Natura 2000 területeken lé-

võ erdõkben alkalmazandó különös elõírásokat;
c) a 33. § (2) bekezdése szerinti, a körzeti erdõtervben

megállapított adatokat;
d) a jóváhagyott erdõtelepítési-kivitelezési tervek ada-

tait;

e) a 41. § szerint bejelentett egyes erdõgazdálkodási te-
vékenységek adatait;

f) az erdõben elvégzett egyes erdõgazdálkodási tevé-
kenységek adatait;

g) az erdõ faállományának mennyiségében és minõsé-
gében bekövetkezett változásokat;

h) az erdészeti és közjóléti létesítmények adatait.

(3) Az Adattárban erdõként kell nyilvántartani:
a) az e törvény hatálybalépésekor az Adattárban erdõ-

ként nyilvántartott területet,
b) az ingatlan-nyilvántartásban erdõ mûvelési ágban

nyilvántartott területet,
c) a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti faállományt,
d) az idõlegesen igénybe vett erdõ területét,
e) a 6 méternél kisebb átlagos szélességû nyiladékot és

tûzpásztát.

39. § (1) Az erdõgazdálkodási tevékenységgel
összefüggõ tervezés, irányítás, ellenõrzés és tájé-
koztatás az Adattár adatainak felhasználásával törté-
nik.

(2) Az Adattár adatai országosan vezetettek és nyilvá-
nosak, és azokból az e törvény végrehajtására kiadott jog-
szabályban meghatározottak szerint – elektronikus úton
is – teljes vagy szemle másolat adható.

(3) A védett természeti területek természetvédelmi ke-
zeléséért felelõs szerv részére, a mûködési területükön fek-
võ védett és Natura 2000 területek Adattárban szereplõ
adataihoz történõ elektronikus hozzáférést az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint biz-
tosítani kell.

Az erdõterv

40. § (1) A körzeti erdõterv alapján az erdõgazdálkodó
jogait és kötelezettségeit az erdészeti hatóság erdõterv ha-
tározatban (a továbbiakban: erdõterv), hivatalból állapítja
meg.

(2) Amennyiben az erdõ rendeltetésében, állapotá-
ban bekövetkezett, a körzeti erdõterv elkészítésekor
elõre nem látott változás ezt indokolja, az erdészeti ha-
tóság a tudomásszerzést követõen hivatalból indított
eljárás során határozatban dönt az erdõterv módosítá-
sáról.

(3) Amennyiben a gazdálkodási viszonyokban bekövet-
kezett, a körzeti erdõterv elkészítésekor elõre nem látott
változás ezt indokolja, az erdészeti hatóság az erdõgazdál-
kodó kérelmére indított eljárásban dönt az erdõterv módo-
sításáról.

(4) Az erdõtervben az egyes erdõrészletekre határozat-
tal meghatározott fahasználati lehetõségek, felújítási köte-
lezettségek az adott erdõrészlet mindenkori erdõgazdálko-
dóját jogosítják és kötelezik.
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Az éves erdõgazdálkodási tevékenység gyakorlása

41. § (1) Az erdõgazdálkodó az erdõ fenntartására, vé-
delmére, valamint az erdei haszonvételek gyakorlására irá-
nyuló, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
meghatározott erdõgazdálkodási tevékenységet az erdé-
szeti hatósághoz történt elõzetes bejelentést követõen vé-
gezhet.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell az e törvény vég-
rehajtására kiadott jogszabályban meghatározott fahasz-
nálati, erdõmûvelési tevékenységeket, valamint ha a beje-
lentett fahasználat következtében erdõfelújítási kötelezett-
ség keletkezik, az erdõgazdálkodó által az erdõtervi lehe-
tõségek közül választott erdõsítési elõírást, valamint a jo-
gosult erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzését.

(3) Az erdõterv elõírásainak megfelelõen tervezett és
bejelentett erdõgazdálkodási tevékenységek a bejelentést
követõ 31. naptól, a 100 erdõrészletnél vagy 500 hektárnál
nagyobb területet érintõ bejelentés esetén a 46. naptól az
erdõtervvel összhangban, az abban foglaltaknak megfele-
lõen, a bejelentésben megjelölt évben végezhetõk. A beje-
lentésben csak a bejelentés éve vagy a bejelentés idõpont-
ját követõ naptári év jelölhetõ meg.

(4) Az erdészeti hatóság az erdõgazdálkodási tevékeny-
ségeket feltételhez köti, korlátozza, súlyos vagy ismételt
jogsértés esetén megtiltja, amennyiben

a) az erdõgazdálkodó gazdálkodása során e törvényben
és az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban elõírt
szabályokat megszegte,

b) az erdõ állapotában korábban elõre nem látható ese-
mény következett be, vagy

c) a védett természeti területen a védelmi célok meg-
változását eredményezõ, illetve azokat veszélyeztetõ, ko-
rábban elõre nem látható esemény következett be.

(5) Védett természeti területen, Natura 2000 területen
a természetvédelmi hatóság a (4) bekezdés szerinti eljárás
lefolytatását az erdészeti hatóságnál az ott megfogalma-
zott eseteken túl akkor is kezdeményezheti, ha az erdõgaz-
dálkodó erdõgazdálkodási tevékenysége során a termé-
szetvédelmi célok megvalósítására vonatkozó elõírásokat
megszegte.

(6) A (4) és (5) bekezdés alapján elõírt feltételnek, el-
rendelt korlátozásnak, tiltásnak a bekövetkezett ese-
ménnyel arányosnak kell lennie.

(7) Az erdészeti hatóság a (4) bekezdés szerinti eljárás
megindításáról az erdõgazdálkodót és a jogosult erdészeti
szakszemélyzetet is köteles értesíteni.

(8) A tárgyévben megkezdett, de be nem fejezett faki-
termeléseket az erdészeti hatóság részére be kell jelenteni,
melyek a tárgyévet követõ év végéig végrehajthatók.

(9) A mûködési területe szerint érintett, a védett termé-
szeti területek természetvédelmi kezeléséért felelõs szerv
minden olyan, a körzeti erdõtervezés idõpontjában nem is-

mert adatot, tényt, változást haladéktalanul köteles az er-
dészeti hatóságnak a tudomásszerzést követõen bejelente-
ni, amely a (4) bekezdés szerinti korlátozás elrendelését
vonhatja maga után.

(10) Az (1) bekezdés szerinti, védett természeti területe-
ket érintõ bejelentések adatait az erdészeti hatóság – az
e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak
szerint – a természetvédelmi hatóságnak haladéktalanul
megküldi.

(11) A természetvédelmi hatóság a bejelentés kézhezvé-
telétõl számított 15 napon belül, a 100 erdõrészletnél vagy
500 hektárnál nagyobb területet érintõ bejelentés esetén
30 napon belül a bejelentett erdõgazdálkodási tevékeny-
ség feltételhez kötését, korlátozását, tiltását kezdeményez-
heti az erdészeti hatóságnál, ha

a) az erdõ állapotában korábban elõre nem látható ese-
mény következett be, vagy

b) a védett természeti területen a védelmi célok meg-
változását eredményezõ, illetve azokat veszélyeztetõ, ko-
rábban elõre nem látható esemény következett be.

42. § (1) Az erdõgazdálkodó köteles bejelenteni az erdé-
szeti hatóságnak

a) az erdõtelepítés elsõkivitelét,
b) az erdõfelújítás sikeres elsõ erdõsítését, valamint
c) a 41. § (1) bekezdés szerinti egyéb tevékenységek el-

végzését
az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban megha-
tározott formában és határidõre.

(2) Az erdõgazdálkodónak az (1) bekezdés szerinti be-
jelentése csak a jogosult erdészeti szakszemélyzet ellen-
jegyzésével érvényes.

Az erdõgazdálkodási tevékenység nyilvánosságának
biztosítása

43. § (1) Az erdõgazdálkodási tevékenységek közül
a nyilvánosság biztosítása szempontjából jelentõs tevé-
kenységnek minõsül:

a) az erdészeti magánút létesítése, bõvítése,
b) védelmi és közjóléti elsõdleges rendeltetésû erdõben

az erdõterv módosítása,
c) védelmi és közjóléti, valamint az állam kizárólagos

tulajdonában álló gazdasági elsõdleges rendeltetésû erdõ-
ben a növedékfokozó gyérítés, a tarvágás, a fokozatos fel-
újítóvágás, az egészségügyi fakitermelés és a szálaló vá-
gás.

(2) Az erdészeti hatóság köteles
a) az (1) bekezdés a) és b) pont esetén a tevékenység

engedélyezése, illetve a módosítás iránti kérelem beérke-
zését követõ 8 munkanapon belül,

b) az (1) bekezdés c) pont esetén a körzeti erdõterv el-
készítését követõen 30 napon belül
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az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban megha-
tározott tájékoztatást a honlapján közzétenni. A tájékozta-
tás közzétételét követõ 8 napon belül bárki írásos észrevé-
telt tehet a honlapon keresztül.

(3) Az erdészeti hatóság közmeghallgatást tart, ha:
a) a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás kapcsán tett ész-

revételek alapján azt indokoltnak tartja, vagy
b) elvégzett erdõgazdálkodási tevékenységgel össze-

függésben szükségesnek látja az adott térségben a fenn-
tartható erdõgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatban
a nyilvánosság véleményének megismerését.

IV. Fejezet

AZ ERDÕ ÉS FÁSÍTÁS TELEPÍTÉSE

44. § Erdõtelepítés az erdészeti hatóság által jóváha-
gyott erdõtelepítési-kivitelezési terv alapján végezhetõ.

45. § (1) Az erdészeti hatóság megtagadja vagy feltéte-
lekhez köti a természetes és természetszerû erdõ, valamint
a nem erdõ mûvelési ágú védett területek kétszáz méteres
körzetében az idegenhonos fafajokkal tervezett erdõ tele-
pítésére vonatkozó erdõtelepítési-kivitelezési terv jóváha-
gyását, ha az a meglévõ erdõ természetességi állapotának
megõrzését, vagy védett természeti terület fennmaradását
veszélyezteti.

(2) Az erdõtelepítés, valamint a fásítás során figye-
lemmel kell lenni arra, hogy a faállomány a függõleges
koronavetület növekedésével arányosan a földrészlet
határán belül maradjon, továbbá arra, hogy a faállo-
mány szomszédos ingatlan hasznosítását az indokolt
mértéket meghaladó módon ne korlátozza, illetve azt
ne veszélyeztesse.

(3) Az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdõtelepí-
tési-kivitelezési terv 5 évre szól.

(4) Az erdõtelepítéshez, valamint a fásításhoz csak az
e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatá-
rozott és igazolt minõségû szaporítóanyagot szabad fel-
használni.

46. § (1) Az erdõtelepítési-kivitelezési terv tartalmát és
elkészítésének részletes szabályait az e törvény végrehaj-
tására kiadott jogszabály állapítja meg.

(2) A jóváhagyott erdõtelepítési-kivitelezési terv
tartalmát – szükség szerint a megvalósulásnak megfe-
lelõ módosításokkal – a telepítés elsõkivitelének vég-
rehajtása után az erdészeti hatóság az Adattáron átve-
zeti, és az engedélyest erdõgazdálkodóként nyilvántar-
tásba veszi.

47. § (1) A fásítások és a szabad rendelkezésû erdõk
telepítését legalább az elsõkivitel megkezdése elõtt 45
nappal elõzetesen be kell jelenteni az erdészeti ható-
ságnak.

(2) Az erdészeti hatóság a fásítás és a szabad rendel-
kezésû erdõ telepítését megtagadja, vagy feltételekhez
köti, a természetes és természetszerû erdõ, valamint
a nem erdõ mûvelési ágú védett területek kétszáz méte-
res körzetében, ha a telepítés a meglévõ erdõ termé-
szetességi állapotának megõrzését, vagy védett termé-
szeti terület fennmaradását veszélyezteti.

(3) Az erdészeti hatóság a fásítás és a szabad rendelke-
zésû erdõ telepítését megtiltja, ha az sérti az erdõ telepíté-
sére vagy az engedély nélkül telepített erdõ fennmaradásá-
ra vonatkozó rendelkezéseket.

(4) Fásítás és szabad rendelkezésû erdõ telepítésének
bejelentése helyett a telepítõ, az e törvény végrehajtására
kiadott jogszabályban foglaltak szerint kérelmezheti az er-
dészeti hatóságtól a telepítés engedélyezését. Az engedély
5 évre szól.

48. § (1) Az engedély nélkül vagy az engedélytõl elté-
rõen telepített erdõ fennmaradásáról az erdészeti hatóság
határozatban dönt.

(2) Az engedély nélkül vagy az engedélytõl eltérõen te-
lepített erdõ, valamint az önerdõsülés teljes vagy részleges
felszámolását az erdészeti hatóság abban az esetben rende-
li el, ha

a) annak faállománya a termõhelyre vagy a környezõ
erdõkre káros hatással van, vagy növekedése nyomán elõ-
re láthatóan káros hatással lesz;

b) annak fennmaradása jogszabályba ütközik.

(3) A bejelentés nélkül vagy az erdészeti hatóság beje-
lentésre tett korlátozó és tiltó rendelkezéseivel ellentétesen
telepített fásítás és szabad rendelkezésû erdõ esetében az
(1) és (2) bekezdések szerint kell eljárni.

49. § Az erdõtelepítést az erdészeti hatóság hivatalból
vagy kérelemre indult eljárásban meghozott határozatával
befejezetté nyilvánítja, ha az erdõtelepítési-kivitelezési
tervben meghatározott fafajok egyedei az e törvény végre-
hajtására kiadott jogszabályban meghatározott számban,
arányban és minõségben jelen vannak.

50. § Amennyiben az erdõtelepítés a befejezetté nyilvá-
nítás elõtt bármilyen okból meghiúsul és a telepítõ a telepí-
tést nem folytatja, az erdészeti hatóság kérelemre az erdõt
törli az Adattárból.
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V. Fejezet

AZ ERDÕFELÚJÍTÁS, AZ ERDÕNEVELÉS, VALAMINT
AZ ERDÕSZERKEZET ÁTALAKÍTÁSA

Az erdõfelújítás

51. § (1) Az erdõ felújítása az erdõ kitermelt vagy ki-
pusztult faállományának újbóli létrehozására irányuló te-
vékenység.

(2) Az erdõ felújítása történhet:
a) természetes módon:
aa) a kitermelésre kerülõ faállomány talajra hulló mag-

járól (mageredetû természetes felújítás);
ab) a kitermelt faállomány gyökerérõl vagy tuskójáról

kihajtott sarjakról (sarjeredetû természetes felújítás);
b) mesterséges módon, melynek során a letermelt vagy

kipusztult és eltávolított faállomány helyén magvetéssel,
csemeteültetéssel vagy dugványozással gondoskodnak
a faállomány újbóli létrehozásáról.

(3) Az ország egyes erdészeti tájaiban az erdõfelújítás
során alkalmazható, illetve tiltott célállományokat az e tör-
vény végrehajtására kiadott jogszabály állapítja meg.

(4) Ha a termõhelynek megfelelõ õshonos állományal-
kotó fõfafajok mageredetû természetes felújításának felté-
telei adottak, ezt a felújítási módot kell alkalmazni.

(5) Mesterséges erdõfelújítás esetén csak az erdõterv-
ben elõírt célállománynak megfelelõ fafajú, igazolt szár-
mazású és az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály-
ban meghatározott szaporítóanyagot szabad felhasználni.

(6) Származék-, természetes és természetszerû erdõvel
közvetlenül határos erdõben idegenhonos fafajokkal az er-
dõ mesterséges felújítása csak akkor végezhetõ, ha az
a környezõ erdõk természetességi állapotát nem rontja,
nem veszélyezteti.

(7) A véghasználat befejezését követõen, továbbá, ha az
erdõ faállománya összefüggõen ötezer négyzetmétert
meghaladó területen bármilyen okból kipusztult, illetve
a faanyagtermelést szolgáló erdõrészletben a fák korona-
vetületének területe az erdõrészlet területének hetven szá-
zaléka alá csökkent, az erdõgazdálkodónak az erdõfelújí-
tást két éven belül meg kell kezdenie és az e törvény végre-
hajtására kiadott jogszabályban meghatározott határidõre
be kell fejeznie.

(8) A (7) bekezdés szerinti kötelezettség a felnyíló erdõ
esetében a fák koronavetületének harminc százalék alá
csökkenése esetén keletkezik.

(9) A (7) bekezdés szerinti kötelezettség a 26. § d) pont
szerinti elsõdleges rendeltetésû erdõben a fák koronavetü-
letének ötven százalék alá csökkenése esetén keletkezik.

52. § Az erdõ felújítását az erdészeti hatóság bejelentés-
re vagy hivatalból indított eljárásban hozott határozatban
befejezetté nyilvánítja, ha az erdõtervben szereplõ célállo-
mánynak megfelelõ fafajok egyedei az e törvény végrehaj-
tására kiadott jogszabályban meghatározott számban,
arányban és minõségben jelen vannak.

Az erdõnevelés

53. § (1) A befejezett erdõtelepítések és erdõfelújítá-
sok (a továbbiakban együtt: befejezett erdõsítés) to-
vábbi fejlõdését ápolással, ápoló- és tisztítóvágással,
valamint törzskiválasztó és növedékfokozó gyérítéssel
(a továbbiakban együtt: erdõnevelés) kell biztosítani,
az erdõ rendeltetésével vagy rendeltetéseivel és üzem-
módjával összhangban.

(2) Az erdõnevelés – beleértve a szálaló és átalakító
üzemmódú erdõkben végzett fakitermeléseket is – során
biztosítani kell, hogy a faállomány minõsége és fejlõdési
lehetõsége javuljon, az erdõ élõfakészlete csak átmeneti-
leg csökkenjen, továbbá hogy az erdõ talaja és az erdei
életközösség maradandó kárt ne szenvedjen.

A befejezett erdõsítés felülvizsgálata

54. § (1) Az erdészeti hatóság az erdõsítés befejezetté
nyilvánítását követõ öt év elteltével kockázatelemzés alap-
ján felülvizsgálja az erdõ állapotát.

(2) Amennyiben az erdõ minõségének védelme ezt in-
dokolja, az erdészeti hatóság az (1) bekezdés szerinti felül-
vizsgálatot az ott írt idõpontnál korábban is megtarthatja,
vagy késõbb is megismételheti.

(3) A felülvizsgálat eredményeképpen – az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabály szerint – az erdészeti ha-
tóság az erdõrészletet vagy annak meghatározott részét er-
dõfelújítási kötelezettség alá vonhatja és elrendelheti az
erdõsítés megismétlését.

Az erdõszerkezet átalakítása

55. § A meglévõ erdõ természetességi állapotán erdõ-
gazdálkodási beavatkozással történõ javítás, valamint
sarjeredetû állomány után egy legalább azonos természe-
tességû, nem sarj eredetû állomány létrehozása (erdõszer-
kezet-átalakítás)

a) faültetvénybõl, kultúrerdõbõl átmeneti, származék-
vagy természetszerû erdõ,

b) átmeneti erdõbõl származék- vagy természetszerû
erdõ,

c) származékerdõbõl természetszerû erdõ
létrehozásával történhet.
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VI. Fejezet

AZ ERDÕT KÁROSÍTÓ HATÁSOK ELLENI
VÉDEKEZÉS

Az erdõvédelem általános szabályai

56. § (1) Az erdõt vagy az erdei haszonvételek gyakorlá-
sát veszélyeztetõ hatásnak minõsül:

a) növényi, állati vagy fertõzést okozó egyéb szerveze-
tek (a továbbiakban együtt: károsítók) károkozása (bioti-
kus erdõkár);

b) a vadállomány által okozott károsítás;
c) az erdõt veszélyeztetõ tevékenység;
d) az erdõ talaját veszélyeztetõ tevékenység;
e) hó, jég, szél, tûz, légszennyezés, árvíz, talajvízszint

változása, fagy (abiotikus erdõkár).

(2) Az erdõ fejlõdésének, egészségi állapotának fo-
lyamatos figyelemmel kísérése, ellenõrzése és erdésze-
ti növényvédelmi elõrejelzés készítése céljából az ál-
lam erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszert mû-
ködtet.

57. § Az erdei életközösség védelme érdekében az erdõ-
gazdálkodó köteles

a) az erdõ egészségi állapotát figyelemmel kísérni;
b) az erdõt veszélyeztetõ káros hatások kártételének

megelõzéséhez és az ellenük való védekezéshez szükséges
intézkedéseket megtenni.

Védelem a károsítók károkozása ellen

58. § (1) A külön jogszabály szerinti zárlati károsí-
tók kivételével a károsítók erdõben történõ tömeges el-
szaporodása esetén az erdészeti hatóság határozatban
kötelezi az erdõgazdálkodót a szükséges védekezés el-
végzésére.

(2) A külön jogszabály szerinti zárlati károsítók terjedé-
sének és felszaporodásának megakadályozásáról az élel-
miszerlánc-felügyeleti szerv gondoskodik.

(3) Ha az erdõgazdálkodó az erdészeti hatóság határo-
zatában foglaltaknak nem tesz eleget, az erdészeti hatóság
megkeresése esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az
erdõgazdálkodó költségére közérdekû védekezést rendel-
het el.

59. § (1) A károsítók elszaporodásának megelõzése ér-
dekében az erdõben tárolt erdei fa és egyéb erdei termék
kezelésérõl a termék tulajdonosa és az erdõgazdálkodó
egyetemlegesen köteles gondoskodni.

(2) Amennyiben a vágástéren visszahagyott faanyag
kedvezõ feltételeket teremt a károsítók elszaporodásához,
az erdészeti hatóság az erdõgazdálkodót kötelezi annak
kezelésére, illetve elszállítására.

Védelem a vadállomány okozta károsítás ellen

60. § (1) Az erdõben – a (2) bekezdésben foglalt kivétel-
lel –, illetve az erdõvel közvetlenül határos vadászterü-
leten

a) az erdõ biológiai sokféleségének megõrzését, az er-
dei életközösség tagjainak fennmaradását,

b) az erdõ talajának épségét,
c) az erdõsítés állapotát,
d) az erdõ faállományának termõhelye szerint várható

mennyiségi és minõségi fejlõdését veszélyeztetõ, vagy
e) az erdõ felújulását, természetes felújítását

akadályozó létszámú és fajösszetételû vadászható vadállo-
mány nem tartható fenn.

(2) Vadaskertben és vadasparkban, az elkerített honvéd-
ségi objektumokban az (1) bekezdésben meghatározottól
eltérõ létszámú és fajösszetételû vadállomány is fenntart-
ható, amely azonban az erdõsítések befejezését nem veszé-
lyeztetheti.

(3) Az erdészeti hatóság az (1) bekezdésben foglalt ve-
szélyeztetõ tényezõk észlelése esetén köteles kezdemé-
nyezni a vadászati hatóságnál a vadállomány apasztására,
illetve a külön jogszabályokban elõírt, a veszélyeztetés
egyéb módon való megszüntetésére teendõ intézkedés el-
rendelését. Az erdészeti hatóság megkeresésére a vadásza-
ti hatóságnak tizenöt napon belül kell határozatot hoznia.

Védelem a káros tevékenységek ellen

61. § (1) Tilos erdõben
a) legeltetni;
b) bármilyen hulladékot elhelyezni;
c) élõ fáról, cserjérõl gallyat, díszítõ lombot levágni

(kivéve a minõségi törzsnevelést elõsegítõ nyesést), mohát
gyûjteni.

(2) Tilos az erdõ látogatójának – a munkavégzésre jogo-
sultakon kívül – motorfûrészt, 500 g-nál nagyobb fejtöme-
gû fejszét, 30 cm-nél nagyobb vágólap hosszúságú kézifû-
részt magánál tartani a közforgalom elõtt meg nem nyitott
erdei utakon és az erdõben.

Az erdõ talajának védelme

62. § (1) Az erdõ talajának védelmét a káros folyamatok
megelõzését szolgáló erdõgazdálkodási tevékenységgel,
valamint talajvédõ létesítményekkel kell biztosítani.

(2) Az erdõ talajának védelmérõl – a (3) bekezdésben
foglaltak kivételével – az erdõgazdálkodó köteles gondos-
kodni.

(3) Az erdõ talaját a szomszédos területekrõl ért károsító
hatások megszüntetésérõl és következményeinek felszá-
molásáról a kár elõidézõje köteles gondoskodni.
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63. § (1) Az erdõ talajának védelme érdekében az erdõ-
gazdálkodó köteles az erdõfelújítás, az erdõnevelés, a faki-
termelés, a faanyag mozgatása, valamint a feltáró útháló-
zat kiépítése során az erdõ talajának erózió és tömörödés
elleni védelmérõl gondoskodni.

(2) Az erdõben szennyvíz, szennyvíziszap, hígtrágya
vagy talajszennyezõ anyag elhelyezése tilos.

(3) Az erdõbõl az akácmag engedélyezett gyûjtésének
kivételével erdei avar vagy a talaj humuszos termõrétegé-
nek összegyûjtése és elszállítása tilos.

(4) Az erdõben folytatott szakszerûtlen gazdálkodás kö-
vetkeztében az erdõvel szomszédos mezõgazdasági vagy
egyéb rendeltetésû területek erdõbõl továbbterjedõ károsí-
tása esetén az erdõgazdálkodónak kell gondoskodnia a kár
okának megszüntetésérõl.

(5) Az erdõgazdálkodó az (1)–(3) bekezdésben foglal-
tak be nem tartása miatt az erdõ talajában keletkezett kár
megszüntetésérõl és a helyreállításról az (1) bekezdésben
foglaltak szerint minden esetben, a (2)–(3) bekezdés sze-
rinti esetben pedig csak akkor köteles gondoskodni, ha
a kár neki felróható okból következett be. Amennyiben
a (2)–(3) bekezdések szerinti károkozás nem az erdõgaz-
dálkodónak róható fel, az erdõgazdálkodó köteles a továb-
bi károsodást megakadályozó intézkedések megtételére,
így a rendõrség, a környezetvédelmi hatóság és az erdé-
szeti hatóság felé feljelentést, illetve bejelentést tenni.

(6) Az erdõ talajának védelmére e törvény rendelkezé-
seit a talajvédelemre vonatkozó külön jogszabály rendel-
kezéseivel együttesen kell alkalmazni.

Védelem a tûz ellen

64. § Az erdõ tûz elleni védelmével kapcsolatos feltéte-
lek megteremtésérõl az erdõgazdálkodó köteles gondos-
kodni.

65. § (1) Erdõben tûz gyújtására és fenntartására – az er-
re a célra kijelölt helyek kivételével – csak az erdõgazdál-
kodó, annak hiányában az erdõ tulajdonosa írásbeli enge-
délye birtokában levõ személy jogosult.

(2) A vágástéren visszahagyott faanyag égetése az erdõ-
gazdálkodó által arra kijelölt területeken és csak abban az
esetben megengedett, ha a tûz az újulatot és a környezeté-
ben lévõ erdõt, az erdõn kívüli területek élõvilágát, vala-
mint a természeti képzõdményeket és egyéb mûtárgyakat
nem veszélyezteti.

(3) Az erdõgazdálkodó a parkerdõ területén turisztikai
célból és tûzvédelmi szempontból állandó és biztonságos
tûzrakó helyet köteles kialakítani. A kialakított tûzrakóhe-
lyen a tûzvédelmi rendelkezések betartásával bárki jogo-
sult tüzet rakni.

(4) Az erdõgazdálkodó az erdõben létesített mészégetõt,
illetve faszénégetõt az erdészeti és a tûzvédelmi hatóság-
nak köteles bejelenteni.

(5) Tilos tüzet gyújtani erdõben, valamint annak kétszáz
méteres körzetében lévõ külterületi ingatlanokon a foko-
zott tûzveszély idõszakában.

(6) Tilos az erdõben közvetlenül vagy közvetve tüzet
okozó tárgyak elhelyezése.

66. § (1) A tûz õrzésérõl, valamint annak – a helyszínrõl
való távozás elõtti – biztonságos eloltásáról a tûzgyújtásra
jogosult köteles gondoskodni.

(2) Aki erdõtüzet vagy tûzveszélyt észlel és azt eloltani,
illetve elhárítani nem tudja, köteles a tûzoltóságot, az erdé-
szeti hatóságot vagy az erdõgazdálkodót haladéktalanul
tájékoztatni.

67. § (1) Fokozott tûzveszély esetén a miniszter határo-
zatban – a katasztrófák elleni védekezésért felelõs minisz-
terrel való egyeztetés mellett – az ország egészére vagy
meghatározott területén lévõ erdõre, valamint az erdõ ha-
tárától számított kétszáz méteren belüli területre – átmene-
ti idõre – általános tûzgyújtási tilalmat rendelhet el. A tûz-
gyújtási tilalom elrendelésérõl és annak feloldásáról szóló
határozatot az erdészeti hatóság és a miniszter által veze-
tett minisztérium honlapján, valamint két országos napi-
lapban, a közszolgálati televízióban és rádióban kell kö-
zölni. A határozat közlése idõpontjának az elsõ közzététel
idõpontja minõsül.

(2) Megye, kistérség vagy település területére kiterjedõ
fokozott tûzveszély esetén – indokolt esetben, átmeneti
idõre – a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fõvá-
ros területén a Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokság egyetérté-
sével vagy javaslatára az erdészeti hatóság is rendelhet el
tûzgyújtási tilalmat. A tilalom elrendelésérõl és annak fel-
oldásáról szóló határozatot az erdészeti hatóság és a mi-
niszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint két
országos napilapban, a közszolgálati televízióban és rádió-
ban kell közölni. A határozat közlése idõpontjának az elsõ
közzététel idõpontja minõsül.

(3) A tûzgyújtási tilalom elrendelése esetén, annak fel-
oldásáig az erdészeti hatóság az erdõbe való belépést és az
ott tartózkodást korlátozhatja, illetve megtilthatja.

(4) A tûzgyújtási és látogatási tilalom elrendelése a tûz
idõjárási index értékéhez köthetõ.

VII. Fejezet

ERDEI HASZONVÉTELEK

Az erdei haszonvételek általános szabályai

68. § Erdei haszonvételnek minõsül:
a) a fakitermelés;
b) az erdészeti szaporítóanyag gyûjtése;
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c) a vadászati jog gyakorlása vagy hasznosítása az
e törvény hatálya alá tartozó területen;

d) az elhalt fekvõ fa és gally gyûjtése, illetõleg elhalt,
száraz ág nyesése;

e) a kidöntött fáról történõ fenyõgally, toboz és díszítõ-
lomb gyûjtése;

f) a gomba, vadgyümölcs, virág, illetõleg gyógynövény
gyûjtése;

g) a bot, nád, sás, gyékény termelése és fû kaszálása;
h) a méhészeti tevékenység;
i) a fenyõgyanta gyûjtése;
j) cserje kitermelése, élõ és elhalt cserjék hajtásainak

gyûjtése.

69. § (1) Az erdei haszonvételek gyakorlása nem káro-
síthatja, illetve veszélyeztetheti az erdõ biológiai sokféle-
ségét, felszíni és felszín alatti vizeit, talaját, természetes
felújulását, felújítását, a védett természeti értéket, vala-
mint az erdei életközösséget.

(2) Az erdõgazdálkodó az erdei haszonvételeket e tör-
vényben meghatározott feltételekkel gyakorolhatja.

(3) Az erdei haszonvételnek minõsülõ vadászati jog
gyakorlására, hasznosítására a külön jogszabály rendelke-
zéseit az e törvényben foglalt kiegészítésekkel kell alkal-
mazni.

(4) A 68. § b), valamint d)–j) pontjai szerinti erdei ha-
szonvételek gyakorlásának feltételeit – amennyiben jog-
szabály másként nem rendelkezik – az erdõgazdálkodó jo-
gosult meghatározni.

(5) A földalatti gomba fajok az erdõgazdálkodó engedé-
lyével, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
elõírtak szerint gyûjthetõek.

(6) Az erdei életközösség védett fajai fennmaradásának
és fejlõdésének biztosítása érdekében az erdészeti hatóság
– hivatalból vagy a természetvédelmi hatóság megkeresé-
se alapján – korlátozza vagy megtiltja erdõben a cserjék
kitermelését, az elhalt, fekvõ fa és gally, valamint élõ és el-
halt cserjék hajtásainak gyûjtését.

(7) Az erdõgazdálkodó köteles tûrni – ha jogszabály
másként nem rendelkezik – az egyéni szükségletet meg
nem haladó gomba, vadgyümölcs, gyógynövény állami er-
dõben való gyûjtését.

Fakitermelés

70. § (1) Az erdõben fakitermelést – a fásítás és a szabad
rendelkezésû erdõ kivételével – az erdõtervben foglalt elõ-
írásokkal összhangban lehet végezni.

(2) A fásításból, a szabad rendelkezésû erdõbõl történõ
fakitermelést az e törvény végrehajtására kiadott jogsza-
bályban elõírtak szerint kell elõzetesen az erdészeti ható-
ságnak bejelenteni.

(3) A fakitermelési munka végrehajtója köteles a munka
elvégzésére jogosító, az erdõgazdálkodó által kiállított ok-
iratot és a jogosult erdészeti szakszemélyzet által kiadott
erdõgazdálkodási mûveleti lapot vagy annak másolati pél-
dányát a munkavégzés során magánál tartani, és azt az arra
jogosult személynek felszólítására bemutatni.

71. § (1) A fakitermelés módja lehet:
a) a fiatal erdõ nevelése, megfelelõ fejlõdése céljából

végzett fakitermelés, az erdõsítés befejezését követõ öt
éven belül befejezett ápolás, ezt követõen tisztítás (ápoló-
és tisztítóvágás);

b) az erdõ faállománya minõségének javítását és a fa-
hozam növelését szolgáló fakitermelés (gyérítés);

c) a véghasználati kor elérése elõtt az erdõ szerkezetét
károsan nem befolyásoló, faanyagnyerésre lehetõséget
adó fakitermelés (készletgondozó használat);

d) a faállomány egy beavatkozással végrehajtott kiter-
melése, véghasználata (tarvágás);

e) a faállomány fokozatos, idõben elhúzódó, több alka-
lommal végrehajtott véghasználat jellegû kitermelése (fo-
kozatos felújítóvágás);

f) a faállomány fokozatos, idõben elhúzódó (30 évet
meghaladó), több alkalommal végrehajtott véghasználat
jellegû kitermelése (szálaló vágás);

g) a folyamatos erdõborítás fenntartása mellett végre-
hajtott – vegyes korú és szerkezetû erdõ kialakítását és
fenntartását célzó – fakitermelés, amelynek mértéke
a készletgazdálkodáson alapul (szálalás);

h) az elhalt, a súlyosan sérült vagy a veszélyes károsí-
tók elszaporodását elõidézõ, beteg fák kitermelése (egész-
ségügyi fakitermelés);

i) olyan véghasználati jellegû fakitermelés, amely után
erdõfelújítási kötelezettség nem keletkezik (egyéb terme-
lés).

(2) A fa kitermelésekor figyelemmel kell lenni a vízfor-
rások és vízbázisok védelmére, a védett élõ szervezetek
élõhelyére, az élettelen természeti értékek védelmére,
a tájképre, valamint az értékes emberi alkotások környeze-
tére.

(3) Az erdészeti hatóság a vízforrások, vízbázisok, a vé-
dett élõ szervezetek élõhelyének, az élettelen természeti
vagy tájképi értékek környezetének, a közjóléti objektu-
mok védelme érdekében egyes fák vagy facsoportok kiter-
melését megtilthatja.

72. § (1) A 71. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fakiter-
melés végrehajtását az erdészeti hatóság erdõfelújítási biz-
tosíték nyújtásához köti, ha az ingatlan tulajdonosa, vagy
közös tulajdon esetében a tulajdonostársak tulajdoni há-
nyada alapján számított legalább 25%-a kéri.

(2) Az erdészeti hatóság a 71. § (1) bekezdés d) pontja
szerinti fakitermelés végrehajtását erdõfelújítási biztosíték
nyújtásához köti, ha
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a) az erdõgazdálkodó a bejelentés benyújtását megelõ-
zõ három évben az erdõ felújítására vonatkozó erdõgaz-
dálkodási szabályokat megsértette;

b) az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ szervezet, mely az erdõgazdálkodó tulajdonában
áll, vagy amelynek az erdõgazdálkodó vezetõ tisztségvise-
lõje, a bejelentés benyújtását megelõzõ három évben az er-
dõgazdálkodási szabályokat megsértette.

(3) Erdõfelújítási biztosítékként az erdészeti hatóság
a) bankgaranciát;
b) hatóság letéti számlájára elhelyezett készpénzt, ál-

lamkötvényt;
c) ügyvédi vagy bírói letétbe helyezett készpénzt, ál-

lamkötvényt;
d) az erdõgazdálkodó többségi tulajdonában álló erdõ

tulajdoni hányadára vagy tehermentes egyéb ingatlanára
a Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjogot fogad-
hat el.

(4) A sikeres elsõ erdõsítés ellenõrzését követõen az er-
dészeti hatóság a biztosíték 70%-át, az erdõfelújítás befe-
jezésének ellenõrzését követõen pedig a teljes biztosítékot
felszabadítja.

73. § (1) Az ápoló- és tisztítóvágás, felújítóvágás végvá-
gása és szálalóvágás végvágása, valamint a tarvágás kivé-
telével minden fahasználat csak akkor hajtható végre, ha
a kivágásra tervezett fák szakszerû megjelölése elõzetesen
már megtörtént. A faültetvényre, kultúrerdõkre az elõírás
nem vonatkozik.

(2) Az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály elté-
rõ rendelkezése hiányában természetes mageredetû erdõ-
felújításra az erdõtervben elõírt újulattal rendelkezõ erdõ-
részletekben véghasználat, szálaló üzemmódban kezelt te-
rületeken szálalás március 31. és szeptember 1. közötti
idõszakban nem végezhetõ. Ettõl eltérni csak idõjárási kö-
rülmények miatt, az erdészeti hatóság engedélye alapján
lehet.

(3) Az újulattal rendelkezõ erdõrészletekben véghasz-
nálatot, szálalást csak olyan idõpontban és olyan technoló-
giával lehet végrehajtani, amelyik az erdõ felújulásának si-
kerességét, a visszamaradó állományt és a talajt nem ve-
szélyezteti.

(4) Az erdészeti hatóság természetes és természetszerû,
valamint származékerdõkben, véghasználat esetében, ter-
mõhelyi, tájképvédelmi, talajvédelmi és erdõmûvelési
okokból elõírhatja a faállomány élõfakészletének 5 száza-
lékos mértékéig hagyásfák, facsoportok visszahagyását.

(5) Amennyiben az erdõgazdálkodó az erdõfelújítási
kötelezettségének e törvényben, illetve az e törvény végre-
hajtására kiadott jogszabályban megszabott módon, illetve
határidõre nem tett eleget, vagy az erdészeti hatóság által
jogerõs határozattal kiszabott erdõvédelmi vagy erdõgaz-
dálkodási bírságtartozása van, az erdészeti hatóság a faki-
termelést korlátozza, ismételt vagy súlyos jogsértés esetén
megtiltja.

(6) Az erdészeti hatóság határidõ kitûzésével elrendeli
a fakitermelést, ha az az erdõ egészségi állapotának meg-
õrzése, javítása, veszély elhárítása vagy az erdõ felújítása
érdekében szükséges.

(7) Az erdészeti hatóság Natura 2000 erdõterületen
a közösségi és kiemelt jelentõségû élõhelyek és fajok ked-
vezõ természetvédelmi helyzetének megõrzése érdekében
elõírhatja:

a) tisztítóvágás, gyérítés, készletgondozó használat,
fokozatos felújítóvágás, szálaló vágás, szálalás esetén

aa) egyes fafajok,
ab) egyedi jellegzetességgel bíró (különösen odvas,

böhönc) faegyedek,
ac) álló és fekvõ holtfa,
b) egészségügyi fakitermelés esetén legfeljebb 5 m3/ha

mértékig álló és fekvõ holtfa,
c) véghasználat esetén
ca) hagyásfák,
cb) a faállomány élõfakészletének 5 százalékos mérté-

kéig facsoportok visszahagyását.

(8) Az erdészeti hatóság a Natura 2000 erdõterületen
a közösségi és kiemelt jelentõségû fajok kedvezõ termé-
szetvédelmi helyzetének megõrzése érdekében a fakiter-
melés elvégzésére idõbeli és térbeli korlátozást állapíthat
meg.

74. § (1) Az erdõterv alapján tarvágás akkor végezhetõ,
ha:

a) sík és dombvidéken gazdasági elsõdleges rendelteté-
sû faültetvényekben és kultúrerdõkben húsz hektárnál,
gazdasági elsõdleges rendeltetésû származék és átmeneti
erdõkben tíz hektárnál, egyéb erdõkben öt hektárnál na-
gyobb,

b) hegyvidéken öt hektárnál nagyobb,
egybefüggõ, felújítás alatt álló vágásterület nem kelet-
kezik.

(2) A tarvágás során hullámtéren a töltés és a folyó kö-
zött egybefüggõ, felújítás alatt álló vágásterület nem kelet-
kezhet, kivéve ha a folyó és a töltés között 50 méternél ki-
sebb szélességû erdõ található.

(3) Az erdészeti hatóság a területi kiterjedéstõl függetle-
nül a tarvágás végrehajtását megtiltja, ha az az erdõ talaj-
szerkezetének jelentõs romlásával jár.

(4) Sarjeredetû természetes felújítás alkalmazásánál
– az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály eltérõ ren-
delkezése hiányában – akác esetében május 1., egyéb fafaj
esetében április 1. és szeptember 1. között fakitermelés
nem végezhetõ.

(5) Az erdészeti hatóság a tarvágás végrehajtását az er-
dõ talajának védelmét szolgáló, az e törvény végrehajtásá-
ra kiadott jogszabályban meghatározott feltétel teljesítésé-
hez kötheti.

(6) Az (1) bekezdés alkalmazásában:
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a) felújítás alatt álló vágásterületnek minõsül az üres
vágásterületen felül a folyamatban levõ erdõfelújítás terü-
lete is, amíg az erdészeti hatóság az erdõfelújítást befeje-
zetté nem nyilvánítja;

b) a tervezett tarvágás területével egybefüggõnek mi-
nõsül az a felújítás alatt álló terület, amelyet kevesebb,
mint nyolcvan méter széles, felújítás alatt nem álló, faállo-
mánnyal borított erdõ választ el tõle.

Erdészeti szaporítóanyag gyûjtése

75. § (1) Erdészeti szaporítóanyagot az erdészeti ható-
ság engedélye alapján lehet gyûjteni

a) a szálaló vagy faanyagtermelést nem szolgáló üzem-
módban kezelt erdõkben, vagy

b) a vágásérettségi kort 10 éven belül elérõ erdõkben.

(2) Tilos erdészeti szaporítóanyagot gyûjteni, ha az az
erdõfelújítás sikerességét veszélyezteti.

Fenyõgyanta gyûjtése, cserjék kitermelése

76. § (1) Fenyõgyantát erdõben csak akkor lehet gyûjte-
ni, ha az erdõterv szerinti véghasználati fakitermelésre öt
éven belül sor kerül.

(2) Vízgazdálkodási elsõdleges rendeltetésû erdõben
a cserjék kivágását az erdészeti hatóság – az e törvény vég-
rehajtására kiadott jogszabályban foglalt feltételek teljesí-
tése esetén – engedélyezi.

VIII. Fejezet

AZ ERDÕ IGÉNYBEVÉTELE ÉS MEGOSZTÁSA

Az erdõ igénybevétele

77. § Az erdõ igénybevétele
a) az erdõ mezõgazdasági mûvelésbe vonása;
b) az erdõ termelésbõl való kivonásával járó létesít-

mény elhelyezése vagy tevékenység gyakorlása (a továb-
biakban: termelésbõl kivonás);

c) az erdõ termelésbõl való idõleges kivonásával járó
létesítmény elhelyezése vagy tevékenység gyakorlása
(a továbbiakban: idõleges igénybevétel);

d) az erdõ termelésbõl való kivonásával nem járó, de
annak rendeltetésszerû használatát idõlegesen vagy tartó-
san akadályozó létesítmény elhelyezése vagy tevékenység
gyakorlása – ide nem értve a vadaskert, vadaspark fenntar-
tását, honvédelmi elsõdleges rendeltetésû erdõkben a hon-
védelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló törvény sze-
rinti, a Magyar Honvédség feladatai végrehajtásához
szükséges állapotának fenntartását szolgáló tevékenysé-
get, valamint a befogadó nemzeti támogatás katonai fel-
adatainak ellátását – így különösen: villamos vezeték, gáz-
vezeték, távközlõ- vagy más közmûvezeték, sí- és egyéb

sportpálya létesítése és fenntartása (a továbbiakban együtt:
rendeltetésszerû használatot akadályozó igénybevétel).

78. § (1) Erdõt igénybe venni csak kivételes esetben,
a (3) bekezdés kivételével kizárólag a közérdekkel össz-
hangban lehet.

(2) Az erdõ igénybevételéhez az erdészeti hatóság elõ-
zetes engedélye szükséges. Az erdõt kizárólag az enge-
délyben megjelölt határidõn belül, és az abban meghatáro-
zott célra lehet igénybe venni.

(3) Gazdasági elsõdleges rendeltetésû kultúrerdõ és fa-
ültetvény igénybevételét az erdészeti hatóság az adott erdõ
fekvése szerinti, vagy az azzal szomszédos településen
végrehajtott, az igénybe vett erdõvel legalább azonos terü-
letû, azzal megegyezõ, vagy attól magasabb természetes-
ségi állapotú csereerdõsítés elvégzésének feltétele mellett
engedélyezheti.

79. § (1) Az erdõ igénybevételére vonatkozó engedély
négy évre szól. Amennyiben a megadott határidõn belül az
engedélyezett nagyságú erdõ igénybevétele nem történik
meg, vagy az engedély jogosultja írásban nyilatkozik ar-
ról, hogy az engedélyben foglalt jogosultságáról lemond,
az engedély az igénybe nem vett részre érvényét veszti és
a területen továbbra is az e törvény elõírásai szerinti erdõ-
gazdálkodást kell folytatni.

(2) Bányászati célú igénybevétel esetén az engedély
idõbeli hatályát az erdészeti hatóság négy évnél hosszabb
idõtartamban, de legfeljebb a bányászati hatóság által jó-
váhagyott mûszaki üzemi terv érvényességének lejártáig is
megállapíthatja.

(3) Az erdõ igénybevétele iránti kérelemhez csatolni
kell a tulajdonos hozzájárulását, vagy az igénybevétel cél-
jára vonatkozó, más jogcímen fennálló rendelkezési jogot
igazoló okiratot.

(4) Az erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül
szolgáló, erdõ mûvelési ágban nyilvántartott földterület
igénybevétele esetén az erdõ igénybevételére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.

80. § (1) Az erdõ igénybevételének engedélyezését az
erdészeti hatóság az erdõ csökkenésével, illetve az erdõ
rendeltetésszerû használatának akadályozásával járó ked-
vezõtlen környezeti változások megszüntetése vagy mér-
séklése érdekében feltételekhez kötheti.

(2) Az erdõ igénybevételének végrehajtását, annak
megkezdésétõl számított harminc napon belül az igénybe-
vevõ köteles bejelenteni az erdészeti hatóságnak.

(3) Az erdõ tervezett igénybevételéhez – kérelemre – az
erdészeti hatóság legfeljebb négy évig érvényes elvi enge-
délyt adhat. Ez esetben a kérelemnek nem feltétele az er-
dõre vonatkozó tulajdonjogon vagy más jogcímen fennál-
ló rendelkezési jog igazolása.
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(4) Az elvi engedély érvényességi idején belül kezde-
ményezett igénybevételi eljárás során az erdészeti hatósá-
got, szakhatóság közremûködése esetén a szakhatóságot
az elvi engedély azokban a kérdésekben, amelyekrõl kife-
jezetten rendelkezett, akkor is köti, ha idõközben a jogsza-
bályok, valamint a kötelezõ hatósági elõírások megváltoz-
tak. Az elvi engedély alapján az erdõ igénybevétele nem
kezdhetõ meg.

81. § (1) Erdõ igénybevétele esetén az igénybevevõ er-
dõvédelmi járulékot köteles fizetni.

(2) Az erdõvédelmi járulék mértéke
a) erdõ termelésbõl való kivonásáért hektáronként
aa) védelmi és közjóléti elsõdleges rendeltetésû erdõ

esetén az erdõvédelmi járulékalap harmincszorosa;
ab) gazdasági elsõdleges rendeltetésû erdõ esetén az

erdõvédelmi járulékalap húszszorosa;
ac) megyei jogú város közigazgatási területén: az aa)

és ab) pontban foglaltak másfélszerese;
ad) Budapest, illetve Budapest agglomerációjának te-

rületén: az aa) és ab) pontban foglaltak kétszerese;
b) erdõ mezõgazdasági mûvelésbe vonásáért hektáron-

ként
ba) természetes és természetszerû természetességi álla-

potú, valamint védelmi elsõdleges rendeltetésû erdõ esetén
az erdõvédelmi járulékalap húszszorosa;

bb) egyéb esetben az erdõvédelmi járulékalap ötszö-
röse;

c) erdõ idõleges igénybevételéért hektáronként és
évenként

ca) természetes és természetszerû természetességi álla-
potú, valamint védelmi elsõdleges rendeltetésû erdõ esetén
az erdõvédelmi járulékalap háromszorosa;

cb) egyéb esetben az erdõvédelmi járulékalap kétsze-
rese;

d) az erdõgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló föld-
terület igénybevétele esetén a gazdasági elsõdleges rendel-
tetésû erdõ igénybevételére megállapítható erdõvédelmi
járulék fele.

(3) Amennyiben az erdõnek a rendeltetésszerû haszná-
latot akadályozó igénybevételére kerül sor, és ezáltal az er-
dõben – legfeljebb öt évig – hat méternél szélesebb és
ezerötszáz négyzetméternél nagyobb összefüggõ területen
faállomány nem tartható fenn, akkor az erdõ idõleges
igénybevétele esetére meghatározott mértékû erdõvédelmi
járulékot kell megfizetni.

(4) Ha az erdõ rendeltetésszerû használatának a (3) be-
kezdés szerinti akadályozására öt évet meghaladóan kerül
sor, úgy az igénybevételért az erdõ termelésbõl való kivo-
nása esetére meghatározott erdõvédelmi járulékot kell
megfizetni.

82. § (1) Az erdõvédelmi járulékalap összege százezer
forint.

(2) Az erdõvédelmi járulék összegét, megfizetésének
határidejét az erdészeti hatóság határozatban állapítja
meg.

(3) Nem kell erdõvédelmi járulékot fizetni,
a) amennyiben az erdõ igénybevételének ellentételezé-

seként az igénybevevõ:
aa) kultúr és faültetvény természetességi állapotú erdõ

esetén az igénybe vett erdõvel legalább azonos területû,
azzal megegyezõ vagy attól magasabb természetességi ál-
lapotú erdõ telepítésérõl gondoskodik (a továbbiakban:
csereerdõsítés),

ab) természetes, természetszerû, származék-, átmeneti
természetességi állapotú erdõ esetén az igénybe vett erdõ
területénél másfélszer nagyobb területû, az igénybevett er-
dõvel megegyezõ vagy attól magasabb természetességi ál-
lapotú erdõ telepítésérõl gondoskodik;

b) amennyiben az erdõt erdészeti létesítmény elhelye-
zésére vagy árvízvédelmi célokra veszik igénybe;

c) a védett természeti területen lévõ faültetvény és kul-
túrerdõ faállomány kipusztulását vagy erdõterv szerinti
véghasználatát követõ mezõgazdasági mûvelésbe vonásá-
ért, ha a termõhelyi viszonyok az õshonos fafajokkal törté-
nõ erdõfelújítást nem teszik lehetõvé, melyet az erdõgaz-
dálkodónak részletes termõhelyfeltárással kell bizonyíta-
nia;

d) a szabad rendelkezésû erdõ és cserjés mezõgazda-
sági mûvelésbe vonása esetén.

(4) Az erdészeti hatóságnak csereerdõsítést kell elõírnia
a) természetes és természetszerû erdõ ötezer négyzet-

méter vagy azt meghaladó mértékû igénybevétele esetén,
vagy

b) ha az adott térségben az erdõ csökkenésének tilalmá-
ról külön jogszabály rendelkezik.

(5) A csereerdõsítést – az e törvény végrehajtására ki-
adott jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – az adott
erdõ fekvése szerinti vagy az azzal szomszédos települé-
sen kell végrehajtani.

(6) A csererdõsítés tervezésére és engedélyezésére az
erdõtelepítés, egyéb feltételeire az erdõfelújítás szabályai
vonatkoznak.

(7) Az erdõvédelmi járulék a miniszter által vezetett mi-
nisztérium költségvetési fejezetének bevétele. Az erdõvé-
delmi járulékot fele részben az elrendelt erdõgazdálkodási
tevékenységek finanszírozására, fele részben nyilvános
pályázat útján a biotikus és abiotikus erdõkárok megelõzé-
sére, felszámolására, erdészeti szakmai továbbképzések,
szakmai és tájékoztató kiadványok támogatására kell for-
dítani.

83. § (1) Szabad rendelkezésû erdõ területének mezõ-
gazdasági mûvelésbe vonását az erdészeti hatóságnak elõ-
zetesen be kell jelenteni.

(2) Nem minõsül az erdõ mezõgazdasági mûvelésbe vo-
násának a mezõgazdasági elõhasználat. Ez a rendelkezés
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nem vonatkozik a védett természeti területen lévõ, vala-
mint a természetes és természetszerû erdõre.

Erdõ idõleges igénybevétele

84. § (1) Az erdõ idõleges igénybevételét az erdészeti
hatóság legfeljebb ötévi idõtartamra engedélyezheti. Az
igénybevevõ kérelmére az öt évnél rövidebb idõtartamú
engedély a lejárata elõtt egy alkalommal, legfeljebb az öt-
éves idõtartam végéig meghosszabbítható. Ugyanazon er-
dõt érintõen ismételt idõleges igénybevétel csak akkor en-
gedélyezhetõ, ha az elõzõ idõleges igénybevétel óta leg-
alább 10 év eltelt.

(2) Az idõlegesen más célra hasznosított területen a ha-
táridõ lejártát követõen az igénybevevõ az erdészeti ható-
ság határozatában foglaltak szerint köteles gondoskodni az
erdõ és az erdõ talajának helyreállításáról.

Az erdõ engedély nélküli igénybevétele

85. § (1) Erdõ engedély nélküli vagy engedélytõl eltérõ
igénybevétele esetén az erdészeti hatóság határidõ kitûzé-
sével határozatban kötelezi az igénybevevõt a helyreállí-
tásra.

(2) A helyreállítási kötelezettség alól kérelemre az erdé-
szeti hatóság felmentést adhat, és erdõvédelmi bírság egy-
idejû kiszabása mellett engedélyezheti a kialakult állapot
fennmaradását, amennyiben az igénybevétel engedélyezé-
sének feltételei fennállnak.

Az erdõ megosztása

86. § (1) Az erdõt két vagy több földrészletre csak abban
az esetben lehet megosztani, ha az a fenntartható erdõgaz-
dálkodást nem veszélyezteti.

(2) Megosztással csak olyan erdõ mûvelési ágú föld-
részlet vagy alrészlet alakítható ki, amelynek szélessége
átlagosan legalább harminc méter, és területe a 7. § (1) be-
kezdés a)–b) pontja szerinti természetességi állapotú erdõ
esetében három hektárnál, a 7. § (1) bekezdés c)–f) pontja
szerinti természetességi állapotú erdõ esetében másfél
hektárnál nagyobb, kivéve, ha a megosztás célja erdõ
igénybevétele.

IX. Fejezet

AZ ERDÕ SZÁLLÍTÁS CÉLJÁRA TÖRTÉNÕ
IGÉNYBEVÉTELE, ILLETVE AZ ERDÕ LÁTOGATÁSA

Az erdészeti termékek szállítása

87. § (1) Erdészeti szállítási tevékenységnek minõsül:

a) az erdészeti erõ- és munkagép, valamint erdõgazdál-
kodási tevékenységet szolgáló egyéb jármû erdõben való
közlekedése;

b) az erdei haszonvételbõl származó termékek készle-
tezése, rakodása, valamint azok jármûvel történõ elszállí-
tása.

(2) Az erdészeti hatóság az erdõ és erdészeti létesítmény
védelme érdekében, halasztást nem tûrõ esetben a helyszí-
nen intézkedhet az erdészeti szállítás vagy az erdõn való
nem közérdekû közlekedés korlátozásáról, illetve súlyos
veszélyeztetés esetén megtiltásáról.

88. § (1) Az erdõben, valamint az erdészeti magánúton
való közlekedésre a közúti közlekedésre vonatkozó szabá-
lyokat e törvényben foglalt kiegészítésekkel kell alkal-
mazni.

(2) Az erdõgazdálkodó az erdõ és az erdészeti létesít-
mény védelme érdekében jármûnek az erdõben, vala-
mint a közforgalom elõl elzárt erdészeti magánúton
való közlekedésére a közúti közlekedés szabályaitól
eltérõ forgalmi korlátozást határozhat meg. A forga-
lom korlátozásának módját és idõtartamát – figyelmez-
tetõ tábla elhelyezésével – az erdõgazdálkodónak
a helyszínen jeleznie kell.

(3) Az erdészeti hatóság jogosult ellenõrizni, hogy az
erdõgazdálkodó intézkedése megfelel-e a (2) bekezdésben
foglalt elõírásoknak, indokolatlan korlátozás esetén pedig
elrendeli a korlátozás feloldását.

Erdészeti termékek szállítása más használatában
lévõ erdõben

89. § (1) Amennyiben az erdõgazdálkodó az erdésze-
ti haszonvételbõl származó termékek elszállítását al-
kalmas út hiánya miatt nem tudná elvégezni, a más
használatában levõ erdõt szállítási tevékenységhez
igénybe veheti. Az igénybevételre a Polgári Törvény-
könyvnek az átjárási szolgalomra vonatkozó szabálya-
it kell alkalmazni.

(2) Az erdõgazdálkodó kizárólag az erdõgazdálkodási
tevékenysége folytatásához a más tulajdonában levõ erdé-
szeti magánutat is igénybe veheti.

(3) Amennyiben az erdõt, valamint az erdészeti ma-
gánutat erdõgazdálkodási tevékenységgel összefüg-
gésben veszik igénybe, a szolgalommal terhelt erdõ
erdõgazdálkodója, illetõleg az erdészeti magánút ke-
zelõje követelheti kárának és költségének megtéríté-
sét.

(4) Honvédelmi, nemzetbiztonsági és határrendészeti
célú erdõben lévõ magánút a hatáskörrel rendelkezõ ható-
ság engedélyével vehetõ igénybe.
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A faanyag származásának igazolása

90. § (1) Az erdõgazdálkodó vagy az erdõgazdálkodó
megbízása alapján a jogosult erdészeti szakszemélyzet az
erdõbõl kitermelt faanyag származásáról a szállításhoz kö-
teles igazolást (a továbbiakban: szállítójegyet) kiállítani,
melynek alapja az erdõgazdálkodási mûveleti lap.

(2) A fásításból, valamint a törvény hatálya alá tartozó
erdõnek nem minõsülõ területrõl származó faanyagról
a földrészlet tulajdonosa, vagy a faanyaggal rendelkezni
jogosult személy köteles az erdészeti hatósághoz megtett
fakitermelési bejelentésében szereplõ adatok felhasználá-
sával szállítójegyet kiállítani.

(3) A szállítójegyet a faanyag szállítója köteles a szállí-
tás során magánál tartani és azt a hatóság képviselõjének
felszólítására bemutatni.

(4) A szállítójegyen szereplõ adatokat a faanyag keres-
kedelme során, az e törvény végrehajtására kiadott jogsza-
bály szerint kell nyilvántartani.

Az erdõ látogatása

91. § (1) Az erdõben – annak rendeltetésétõl függetle-
nül – üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan
bárki saját felelõsségére ott tartózkodhat, amit az erdõgaz-
dálkodó tûrni köteles, kivéve, ha

a) más jogszabály azt korlátozza, vagy
b) az arra jogosult a látogatás korlátozását az e törvény-

ben foglaltak alapján elrendelte.

(2) Aki erdõben nem erdõgazdálkodással összefüggõ te-
vékenység céljából tartózkodik, az e törvény alkalmazásá-
ban az erdõ látogatója.

(3) Az erdõgazdálkodó és az erdõ tulajdonosa az erdõ
látogatójától a látogatásért díjat nem kérhet, azonban jogo-
sult a ténylegesen felmerült kárának és költségének megté-
rítésére.

(4) Az erdõ látogatója
a) az erdei életközösségben, az erdõ talajában és az er-

dészeti létesítményekben kárt nem okozhat,
b) az ott tartózkodók pihenését, valamint a rendeltetés-

szerû erdõgazdálkodási tevékenységet indokolatlanul nem
zavarhatja.

(5) Üdülési, sportolási, illetõleg kirándulási célból
– a kijelölt út kivételével – gyalogosan sem vehetõ igénybe

a) az erdõsítés területe, amíg a rajtalévõ faállomány
a két méter átlagos magasságot el nem éri;

b) az erdõrezervátum magterülete.

92. § (1) Az erdõben lovagolni, illetõleg jármûvel köz-
lekedni csak az arra kijelölt úton szabad.

(2) Erdõben lovaglásra, valamint jármûközlekedésre
utat az erdõgazdálkodó javaslata alapján vagy harmadik

fél kezdeményezése esetén az erdõgazdálkodó egyetérté-
sével az erdészeti hatóság jelöl ki.

(3) Az erdészeti hatóság a kijelölést az út mûszaki tulaj-
donságaihoz igazodva egyes jármûfajtákra korlátozhatja.

(4) Az erdõben lovaglásra, valamint jármûközlekedésre
kijelölt utat mindenki saját felelõsségére veheti igénybe.

(5) Amennyiben lovagló- és kerékpárút kijelölésére sor
kerül, állami erdõben a közérdek fokozott érvényesülése
érdekében törekedni kell a regionálisan is összefüggõ er-
dei lovagló és kerékpáros útvonal hálózat kijelölésére.

93. § (1) Az erdõgazdálkodó hozzájárulásával szabad az
erdõben:

a) huszonnégy órát meghaladóan üdülési, illetõleg
sportolási célból tartózkodni, táborozni, továbbá sátrat fel-
verni;

b) turistaútvonalat kijelölni és létesíteni;
c) turisztikai berendezést, létesítményt építeni és fenn-

tartani;
d) ideiglenes árusítóhelyet üzemeltetni;
e) e törvényben külön nem nevesített sportversenyt

rendezni.

(2) Erdõben lovas és technikai sportversenyt rendezni
csak az erdõgazdálkodó hozzájárulásával és az erdészeti
hatóság engedélyével lehet.

(3) Az erdõgazdálkodó köteles az erdõgazdálkodási te-
vékenysége során megrongálódott jogszerûen kialakított
turistautat, turisztikai berendezést, létesítményt haladékta-
lanul az eredeti állapotában helyreállítani, illetve rendelte-
tésszerû használatra alkalmassá tenni.

(4) Nem állami feladat végrehajtásával összefüggõ-
en az erdõben jelet, mérõ-, vagy gyûjtõeszközt elhe-
lyezni, valamint az erdei életközösségbõl, az erdõ tala-
jából mintát venni – ha jogszabály eltérõen nem rendel-
kezik – csak az erdõgazdálkodó írásos hozzájárulásá-
val lehet.

(5) Az erdõben kutatási, felmérési tevékenységet végzõ
személy köteles e tevékenységét az erdõgazdálkodónak
bejelenteni.

(6) Turista útvonalat jól láthatóan, az e törvény végre-
hajtására kiadott jogszabály szerint jelzéssel kell megjelöl-
ni, és nyilván kell tartani.

94. § (1) Az erdõgazdálkodó átmenetileg korlátozhatja
és feltételhez kötheti az erdõ egyes részeinek látogatását,
amennyiben az ott-tartózkodás

a) életet vagy testi épséget veszélyezteti, vagy
b) az egyes erdõgazdálkodási munkák végzését veszé-

lyezteti vagy akadályozza.

(2) A vadászat idõtartamára a vadászatra jogosult az er-
dõgazdálkodó hozzájárulásával átmenetileg korlátozhatja
az erdõ egyes részeinek a látogatását.
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95. § (1) Az erdõgazdálkodó a turista-, lovagló- vagy
a jármûközlekedésre kijelölt utat érintõ korlátozást köteles
minden alkalommal az erdészeti hatóságnak elõzetesen
bejelenteni.

(2) Az erdõgazdálkodó mentesül az (1) bekezdés szerin-
ti kötelezettség alól, ha a korlátozás azonnali elrendelésére
az életet vagy testi épséget közvetlenül veszélyeztetõ álla-
pot megszüntetésének érdekében kerül sor. Ha a korláto-
zás idõtartama a 24 órát meghaladja, azt az erdészeti ható-
ságnak haladéktalanul be kell jelenteni.

(3) Az (1) bekezdéstõl eltérõ egyéb esetben az erdõ
egyes részei látogatásának korlátozását akkor köteles az
erdõgazdálkodó elõzetesen bejelenteni az erdészeti ható-
ságnak, ha annak tervezett idõtartama az egy hónapot
meghaladja.

(4) A bejelentéshez mellékelni kell a korlátozással érin-
tett területet ábrázoló erdészeti nyilvántartási térképet és
a látogatás korlátozásának indokát, illetve feltételhez köté-
sének módját és idejét.

(5) A korlátozás idõtartama a 6 hónapot nem haladhatja
meg.

(6) A két hónapon belüli ismételt korlátozást, annak idõ-
tartamától függetlenül, elõzetesen be kell jelenteni az er-
dészeti hatóságnak.

(7) Az erdészeti hatóság a látogatás korlátozásának in-
dokoltságát felülvizsgálhatja, és kötelezheti az erdõgaz-
dálkodót a törvényben foglalt elõírások betartására, illetve
az általa elrendelt korlátozás megszüntetésére.

96. § Az erdõ látogatásának korlátozását a helyben szo-
kásos módon kell kihirdetni, valamint figyelmeztetõ táb-
lák kihelyezésével gondoskodni kell a megfelelõ tájékoz-
tatásról.

X. Fejezet

AZ ERDÉSZETI MUNKÁK SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA,
AZ ERDÕ ÕRZÉSE

Az erdészeti munkák szakmai irányítása

97. § Az erdõgazdálkodó erdõgazdálkodási tevékenysé-
ge szakszerûségének biztosítása érdekében jogosult erdé-
szeti szakszemélyzetet köteles alkalmazni, kivéve, ha az
erdõgazdálkodó szerepel a jogosult erdészeti szaksze-
mélyzeti névjegyzékben.

Az erdészeti szakszemélyzet kötelezettségei
és jogosultságai

98. § (1) Az erdészeti szakszemélyzet szakirányítási te-
vékenysége során köteles

a) az erdõ fennmaradását, fejlõdését veszélyeztetõ álla-
potról, eseményrõl, vad általi károsításról való tudomás-
szerzést követõen az erdõgazdálkodót és az erdészeti ható-
ságot haladéktalanul értesíteni, illetve a veszély elhárításá-
ban a tõle elvárható módon közremûködni;

b) az erdõben jogszerûen végzett munkák szakmai irá-
nyítását elvégezni.

(2) Az erdészeti szakszemélyzet õrzési tevékenysége
során az erdõben, erdõgazdálkodási tevékenységet köz-
vetlenül szolgáló földterületen és az erdészeti magánúton
jogosult:

a) az erdõt veszélyeztetõ vagy károsító jogellenes cse-
lekmény elkövetésén tetten ért személyt cselekményének
abbahagyására felszólítani, ellene eljárást kezdeményezni;

b) a jármûvet, amelyikrõl alaposan feltételezhetõ, hogy
azon jogellenesen szerzett fa-, szaporítóanyag, illetve
egyéb erdei termék van – a tervezett intézkedése okának és
céljának közlése mellett – feltartóztatni, átvizsgálni;

c) az a)–b) pont szerinti intézkedéssel érintett személyt
személyazonosságának igazolására felhívni, vagy sze-
mélyazonosságának megállapítása érdekében – ha az érin-
tett személy magát önként és hitelt érdemlõen nem igazol-
ja – igazoltatásra jogosult hatósági személyt felkérni;

d) az erdõt veszélyeztetõ vagy károsító jogellenes cse-
lekmény elkövetésén tetten ért vagy az elkövetéssel alapo-
san gyanúsítható személytõl a jogellenesen szerzett fa-
anyagot és szaporítóanyagot, illetve egyéb erdei terméket,
valamint az elkövetéshez (veszélyeztetéshez) használt
eszközt elvenni.

(3) A (2) bekezdés d) pontja alapján elvett faanyagot és
szaporítóanyagot, illetve egyéb erdei terméket és az elkö-
vetéshez (veszélyeztetéshez) használt eszközt az erdészeti
szakszemélyzet köteles haladéktalanul átadni az erdészeti
hatóságnak vagy a rendõrségnek.

(4) Az erdészeti szakszemélyzet õrzési tevékenysége
során köteles az e törvény végrehajtására kiadott jogsza-
bályban elõírt egyenruha és szolgálati jelvény viselésére.

(5) Az erdészeti szakszemélyzet õrzési tevékenysége
során könnygázszóró palack, és – a fegyvertartásra vonat-
kozó külön jogszabályban foglaltak szerint – gáz- és riasz-
tófegyver, valamint lõfegyver tartására jogosult, melyet
egyenruhás szolgálatban nyíltan viselhet.

99. § (1) Az erdészeti szakszemélyzet az arányosság kö-
vetelményének betartásával

a) a jogszerû intézkedésével – a 98. § (2) bekezdés
c) pontjában foglalt intézkedést kivéve – szembeni ellenál-
lás megtörése érdekében testi kényszert, könnygázszóró
palackot, szolgálati kutyát;

b) az ellene irányuló támadás megakadályozására
könnygázszóró palackot, szolgálati kutyát, gáz- és riasztó-
fegyvert alkalmazhat.

(2) Az erdészeti szakszemélyzet lõfegyvert kizárólag
jogos védelmi helyzetben használhat, feltéve, hogy más
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kényszerítõ eszköz nem alkalmas a támadás elhárítására,
vagy az eset körülményei folytán a megelõzõ intézkedé-
sekre már nincs idõ.

(3) A testi kényszer, a könnygázszóró palack, a szolgá-
lati kutya, vagy a gáz- és riasztófegyver, valamint a lõfegy-
ver alkalmazására – ha az eset körülményei lehetõvé te-
szik – az érintettet elõzetesen figyelmeztetni kell.

(4) A testi kényszer, a könnygázszóró palack, a szolgá-
lati kutya, vagy a gáz- és riasztófegyver, valamint a lõfegy-
ver alkalmazása során lehetõleg kerülni kell a testi sérülés
okozását.

(5) Az intézkedés során megsérült személy részére
– amint lehetséges – az erdészeti szakszemélyzet köteles
a tõle elvárható módon segítséget nyújtani. Szükség esetén
az erdészeti szakszemélyzet köteles gondoskodni arról,
hogy az intézkedés során megsérült személyt orvos ellát-
hassa.

(6) A testi kényszer, a könnygázszóró palack, a szolgá-
lati kutya, a gáz- és riasztófegyver és a lõfegyver alkalma-
zását az intézkedést követõen haladéktalanul – amint az
eset körülményei lehetõvé teszik – jelenteni kell a rend-
õrségnek.

(7) A testi kényszer, a könnygázszóró palack, a szolgá-
lati kutya, a gáz- és riasztófegyver és a lõfegyver alkalma-
zásának jogszerûségét a rendõrség vizsgálja ki a közigaz-
gatási hatósági eljárás általános szabályai szerint.

100. § (1) Az erdészeti szakszemélyzet az erdõben, az
erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló
földterületen és az erdészeti magánúton végzett erdõõrzési
tevékenységével, valamint a jogellenes cselekmény ható-
ságnak történõ bejelentésével kapcsolatban a büntetõjogi
védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy.

(2) Az erdészeti szakszemélyzet az intézkedésével
összefüggésben megismert személyes adatokat kizárólag
eljárás kezdeményezése céljából, az ahhoz szükséges ideig
kezelheti.

Jogosult erdészeti szakszemélyzet

101. § (1) A jogosult erdészeti szakszemélyzet,
a 98–100. §-ban megfogalmazott kötelezettségeken és jo-
gosultságokon túl

a) köteles
aa) az erdõgazdálkodó részére annak jogai gyakorlása

és kötelezettségei teljesítése érdekében szakmai tájékozta-
tást és tanácsot adni,

ab) az erdõgazdálkodót szakmai szempontból képvi-
selni a helyszíni szemléken, hatósági ellenõrzéseken, vala-
mint a körzeti erdõtervezéshez kapcsolódó egyeztetése-
ken,

ac) az erdészeti hatósággal való kapcsolattartása során
tudomására jutott, az erdõgazdálkodót érintõ tényekrõl,
adatokról az erdõgazdálkodót haladéktalanul tájékoztatni;

b) jogosult
ba) az erdõgazdálkodónak az erdészeti hatóság felé tel-

jesítendõ bejelentései, adatszolgáltatásai ellenjegyzésére,
bb) mûveleti lap kiállítására,
bc) pályázatok szakmai tartalmának, teljesítésének el-

lenjegyzésére.

(2) Felsõfokú erdészeti szakirányú végzettséggel ren-
delkezõ jogosult erdészeti szakszemélyzet jogosult

a) erdõtelepítési kivitelezési terv készítésére;
b) erdészeti magánút tervezésére;
c) körzeti erdõtervezés kivételével erdészeti térképe-

zésre;
d) erdõ rendeltetését szolgáló mûtárgy, csatorna, tározó

tervezésére.

Bejelentési kötelezettség

102. § Jogosulatlanul végzett fakitermelés vagy egyéb
erdõt károsító cselekmény észlelése esetén az erdõgazdál-
kodó, vagy annak hiányában az erdõ tulajdonosa, jogszerû
használója haladéktalanul köteles bejelentést tenni a rend-
õrség és az erdészeti hatóság felé.

XI. Fejezet

AZ ERDÉSZETI IGAZGATÁS

103. § (1) Az erdészeti hatósági feladatokat ellátó sze-
mélyek részére igazolványt, az igazolvánnyal azonos sor-
számú szolgálati jelvényt és egyenruhát kell biztosítani.

(2) Az erdészeti hatóság eljárása során jogosult
a) az erdõgazdálkodó és a tulajdonos engedélye nélkül

külön térítés fizetése nélkül valamennyi erdészeti magán-
úton közlekedni, az erdõt és a fásítást bejárni, ott vizsgála-
tot, mérést, megfigyelést, valamint az azok elvégzéséhez
szükséges mértékig vizsgálati mintát venni;

b) az erdõben folyó tevékenység jogszerûségét ellen-
õrizni, a jogszerûtlen tevékenység leállítását elrendelni;

c) az erdõt veszélyeztetõ vagy károsító cselekmény el-
követésén tetten ért személyt igazoltatni, a jogellenes cse-
lekmény abbahagyására felszólítani;

d) az erdõt és a fásítást veszélyeztetõ tevékenység be-
szüntetését, illetve az attól való tartózkodást elrendelni.

(3) Az állam az erdõ védelme, károsításának megelõzé-
se, valamint az erdészeti hatósági tevékenységhez kapcso-
lódó ellenõrzés érdekében az erdészeti hatóság szervezeté-
ben – a bejelentések fogadására és kezelésére 24 órában al-
kalmas – erdõvédelmi szolgálatot mûködtet.

(4) Az erdõvédelmi szolgálat tagja az erdészeti hatóság
illetékességi területén jogosult és köteles
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a) az erdõk védelmére vonatkozó elõírások betartását
ellenõrizni;

b) az erdõket veszélyeztetõ vagy károsító, jogellenes
cselekményt elkövetõ személyt cselekményének abbaha-
gyására felszólítani, feltartóztatni, igazoltatni, ellene eljá-
rást kezdeményezni;

c) azt a jármûvet, amelyikrõl alaposan feltételezhetõ,
hogy azon jogellenesen szerzett faanyag, szaporítóanyag
vagy egyéb erdei termék van – a tervezett intézkedése oká-
nak és céljának közlése mellett – feltartóztatni, átvizsgálni,
a jármû vezetõjét és a jármûvön, illetve az abban tartózko-
dó személyt igazoltatni;

d) az erdõket veszélyeztetõ vagy károsító jogellenes
cselekmény elkövetésén tetten ért vagy az elkövetéssel
alaposan gyanúsítható személytõl a jogellenesen szerzett
faanyagot és szaporítóanyagot, illetve egyéb erdei termé-
ket, valamint az elkövetéshez (veszélyeztetéshez) használt
eszközt elvenni;

e) a bûncselekmény elkövetésén tetten ért vagy az in-
tézkedésének ellenszegülõ személyt elfogni, ruházatát át-
vizsgálni, valamint a rendõr megérkezéséig visszatartani,
vagy a legközelebbi rendõri szervhez elõállítani;

f) jogszerû intézkedésével szemben történt ellenszegü-
lés megszüntetésére kényszerítõ eszközt alkalmazni, az el-
lenszegülõ vagy támadó személytõl fegyvert, élet kioltásá-
ra alkalmas, illetve más veszélyes eszközt elvenni és az
illetékes rendõri szervnek átadni.

(5) Az erdõvédelmi szolgálat tagja könnygázszóró pa-
lack és – a fegyvertartásra vonatkozó külön jogszabályban
foglaltak szerint – gáz- és riasztófegyver, valamint lõfegy-
ver tartására jogosult, melyet egyenruhás szolgálatban
nyíltan viselhet.

104. § (1) Az erdõvédelmi szolgálat tagja az arányosság
követelményének betartásával

a) a jogszerû intézkedésével szembeni ellenállás meg-
törése érdekében testi kényszert, könnygázszóró palackot,
szolgálati kutyát;

b) az ellene irányuló támadás megakadályozására
könnygázszóró palackot, szolgálati kutyát, gáz- és riasztó-
fegyvert alkalmazhat.

(2) Az erdõvédelmi szolgálat tagja lõfegyvert kizárólag
jogos védelmi helyzetben használhat, feltéve, hogy más
kényszerítõ eszköz nem alkalmas a támadás elhárítására,
vagy az eset körülményei folytán a megelõzõ intézkedé-
sekre már nincs idõ.

(3) A testi kényszer, a könnygázszóró palack, a szolgá-
lati kutya vagy a gáz- és riasztófegyver, valamint a lõfegy-
ver alkalmazására – ha az eset körülményei lehetõvé te-
szik – az érintettet elõzetesen figyelmeztetni kell.

(4) A testi kényszer, a könnygázszóró palack, a szolgá-
lati kutya vagy a gáz- és riasztófegyver, valamint a lõfegy-
ver alkalmazása során lehetõleg kerülni kell a testi sérülés
okozását.

(5) Az intézkedés során megsérült személy részére
– amint lehetséges – az erdõvédelmi szolgálat tagja köteles
a tõle elvárható módon segítséget nyújtani. Szükség esetén
az erdõvédelmi szolgálat tagja köteles gondoskodni arról,
hogy az intézkedés során megsérült személyt orvos ellát-
hassa.

(6) A testi kényszer, a könnygázszóró palack, a szolgá-
lati kutya, a gáz- és riasztófegyver és a lõfegyver alkalma-
zását az intézkedést követõen haladéktalanul – amint az
eset körülményei lehetõvé teszik – jelenteni kell a rend-
õrségnek.

(7) A testi kényszer, a könnygázszóró palack, a szolgá-
lati kutya, a gáz- és riasztófegyver és a lõfegyver alkalma-
zásának jogszerûségét a rendõrség vizsgálja ki a közigaz-
gatási hatósági eljárás általános szabályai szerint.

Eljárási szabályok

105. § (1) Az erdészeti hatósági eljárásokban hozott ha-
tározatok fellebbezéssel nem támadott rendelkezései te-
kintetében a jogorvoslati határidõ elteltével beáll a jogerõ,
ha a döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be felleb-
bezést, és az ügy jellegébõl adódóan a fellebbezés elbírálá-
sa nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott rendelke-
zésekre.

(2) A kérelemre indult erdészeti hatósági eljárásokban
igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni.

XII. Fejezet

AZ ELRENDELT ERDÕGAZDÁLKODÁSI
TEVÉKENYSÉG, AZ ERDÕGAZDÁLKODÁSI BÍRSÁG

ÉS AZ ERDÕVÉDELMI BÍRSÁG

Az elrendelt erdõgazdálkodási tevékenység

106. § (1) Ha az erdõgazdálkodó, illetõleg – erdõgazdál-
kodó hiányában – az erdõ tulajdonosa az erdészeti hatóság
felszólítása ellenére nem tesz eleget e törvény szerinti er-
dõgazdálkodási kötelezettségének, és ezáltal az erdõ fenn-
maradását vagy fejlõdését veszélyezteti, a szükséges erdõ-
gazdálkodási tevékenységeket az erdészeti hatóság az er-
dõgazdálkodó, ennek hiányában a tulajdonos költségére
elrendeli és elvégezteti. Amennyiben az elrendelt erdõgaz-
dálkodási tevékenység költségei az erdõgazdálkodóval
szemben vezetett végrehajtási eljárásban sem térülnek
meg, a tulajdonos köteles a költségeket megtéríteni.

(2) Az elrendelõ határozatot a tulajdonosnak, állami tu-
lajdonban levõ erdõ esetében a tulajdonosi jogok gyakor-
lójának is kézbesíteni kell.
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(3) Az elrendelt erdõgazdálkodási tevékenység költsé-
gét a költségvetési törvényben e célra meghatározott elõ-
irányzatból kell biztosítani.

(4) Az elrendelt erdõgazdálkodási tevékenység végre-
hajtásával megbízott vállalkozó felel a rábízott tevékeny-
ség végrehajtásának szakszerûségéért.

(5) Az elrendelt erdõgazdálkodási tevékenység során
keletkezett bevételt az elrendelt erdõgazdálkodási tevé-
kenység költségeire kell fordítani. Amennyiben a keletke-
zett bevétel meghaladja az elrendelt tevékenység költsé-
gét, a különbözetet a jogosultak részére meg kell téríteni.

Az erdõgazdálkodási bírság

107. § (1) Az erdõgazdálkodóra erdõgazdálkodási bír-
ságot kell kiszabni, ha az erdõgazdálkodó

a) erdejében bejelentés nélkül végzett fakitermelésre
megbízást adott vagy a fakitermelésrõl tudomással bírt és
azt haladéktalanul nem jelentette az erdészeti hatóságnak
vagy a 41. § (3) bekezdésében foglalt elõírásokat megsérti;

b) a 41. § (1) bekezdésében foglalt bejelentési kötele-
zettséget vagy a 41. § (3) bekezdésében foglalt elõírásokat
– fahasználatot nem érintõ tevékenység esetében megsérti;

c) a 16. § (9) bekezdésében foglaltakat megsérti;
d) az 63. § (5) bekezdésében foglalt elõírásokat meg-

sérti;
e) a 73. § (1), (2) bekezdésében, valamint a 74. § (4) be-

kezdésében foglalt elõírásokat megsérti;
f) a 73. § (3) bekezdésében foglalt elõírásokat megsérti;
g) a 95. § (1), (2), (3) és (6) bekezdésében, a 102. §-ban

foglalt bejelentési kötelezettséget elmulasztja;
h) a 42. § (1) bekezdésében foglalt bejelentési kötele-

zettségének az erdészeti hatóság felszólítása ellenére nem
tesz eleget;

i) megsérti a 90. § (1) bekezdésében foglalt elõírásokat;
j) az erdõ faállományának szerkezetét, egészségi álla-

potát károsan befolyásoló módon hajtja végre az állomány
nevelését, szálalást vagy a fenyõgyanta gyûjtését;

k) az erdõnevelési feladatok elmulasztásával akadá-
lyozza az erdõtervben elõírt célállománytípus kialakulását
és fejlõdését;

l) túllépi az erdõ felújítására és a felújítás befejezésére
az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban vagy az
erdészeti hatóság határozatában megállapított határidõt;

m) az erdõ felújítását nem az engedélyezett módon
hajtja végre;

n) tevékenysége vagy mulasztása miatt a befejezett er-
dõsítés felülvizsgálatának idõpontjában az erdõ fejlõdése
nem felel meg a termõhelyi adottságoknak vagy az erdõ fa-
fajösszetétele a befejezéskori állapothoz képest a termõhe-
lyi adottságokat és az erdõ rendeltetését tekintve kedve-
zõtlenül megváltozott;

o) az erdészeti hatóság erdészeti termékek készletezé-
sét, szállítását kizáró vagy korlátozó határozatában foglal-
takat megsérti;

p) a jogosult erdészeti szakszemélyzet alkalmazására
vonatkozó kötelezettségének az erdészeti hatóság felhívá-
sára sem tesz eleget, vagy a jogosult erdészeti szaksze-
mélyzet személyében bekövetkezett változást az erdészeti
hatóságnak 8 napon belül nem jelenti be;

q) a külön jogszabály szerinti erdõtûzvédelmi terv vagy
egyszerûsített erdõtûz-védelmi terv készítési kötelezettsé-
gének az erdészeti hatóság felhívása ellenére sem tesz ele-
get;

r) a külön jogszabály szerinti erdõtûz-megelõzési köte-
lezettségének az erdészeti hatóság felhívása ellenére sem
tesz eleget.

(2) Erdõgazdálkodási bírságot köteles fizetni az erdõ tu-
lajdonosa, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyon-
kezelõi, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog jo-
gosultja, ha a 17. § (8) bekezdése szerinti kötelezettségé-
nek nem tesz eleget.

(3) Erdõgazdálkodási bírságot köteles fizetni, aki
a) a 18. § (3) és (4) bekezdésében foglalt bejelentési kö-

telezettséget elmulasztja és a terület használatára jogosult;
b) engedély nélkül hajtja végre az erdõtelepítést;
c) engedélytõl eltérõen hajtja végre az erdõtelepítést;
d) a 70. § (3) bekezdésében foglalt elõírásokat meg-

sérti;
e) a 90. § (2)–(3) bekezdésében foglalt elõírásokat

megsérti.

(4) Az erdõgazdálkodási bírságot a cselekmény foly-
tatása vagy újbóli elkövetése esetén ismételten ki lehet
szabni.

Az erdõvédelmi bírság

108. § (1) Erdõvédelmi bírságot köteles fizetni, aki
a) a 61. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt elõ-

írásokat megsérti;
b) a 61. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt elõ-

írásokat megsérti;
c) a 61. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt elõ-

írásokat megsérti;
d) az e törvényben és a végrehajtására kiadott jogsza-

bályban meghatározott fa kitermelésére vonatkozó elõ-
írásokat megsérti;

e) a 61. § (2) bekezdésében foglalt elõírásokat meg-
sérti;

f) a 63. § (2) és (3) bekezdésében foglalt elõírásokat
megsérti;

g) a 68. § b), d)–j) pontjaiban meghatározott erdei ha-
szonvételeket jogosulatlanul vagy a megengedett mértéket
meghaladóan gyakorolja vagy az erdei haszonvételek gya-
korlásának feltételeit megsérti;
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h) a 65. § (1), (2), (5) bekezdésében, a 66. § (1) bekez-
désében, a 67. § (1), (2), (3) bekezdésében foglalt elõ-
írásokat megsérti;

i) a 91. § (1) bekezdés b) pontjában, a 91. § (4) bekez-
dés b) pontjában, a 91. § (5) bekezdésében, valamint
a 92. § (1) bekezdésében foglalt elõírásokat megsérti;

j) a 91. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt elõírásokat
megsérti;

k) a 93. § (1) bekezdésben foglalt elõírásokat megsérti;
l) a 93. § (2) bekezdésben foglalt elõírásokat megsérti;
m) erdõt vagy erdõgazdálkodási tevékenységet szolgá-

ló, erdõmûvelési ágban nyilvántartott földterületet enge-
dély nélkül vagy engedélytõl eltérõen vesz igénybe.

(2) Erdõvédelmi bírságot köteles fizetni, az erdõ tulaj-
donosa, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkeze-
lõi, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog jogosult-
ja, ha erdejében bejelentés nélkül végzett fakitermelésre
megbízást adott vagy a fakitermelésrõl tudomással bírt és
azt haladéktalanul nem jelentette az erdészeti hatóságnak.

(3) Az erdészeti hatóság hivatalból, vagy a természetvé-
delmi hatóság, illetõleg az erdõgazdálkodó kezdeménye-
zésére hozott határozata alapján a vadászatra jogosult er-
dõvédelmi bírságot köteles fizetni, ha

a) az erdõsítés sikeresen felújult területén a vadászható
vadfajok egyedei az elõírt fõ és mellékfafajok vezérhajtá-
sait 30%-ot meghaladó mértékben károsították;

b) az erdõ természetes felújítását biztosító, az elõírt ál-
lománytípust alkotó fafajok termésének a vadászható vad-
fajok egyedei által történõ felélésével az erdõ felújulása
veszélybe került;

c) a faállomány egyedei a vadászható vadfajok egyedei
által történõ dörzsölés, hántás következtében 0,1 ha-t meg-
haladó nagyságú területen a faegyedek 10%-át meghaladó
mértékben károsodtak.

(4) Az erdõvédelmi bírság folytatólagos károkozás ese-
tén ismételten kiszabható.

109. § A 107. § (1) bekezdésének j) pontja alapján erdõ-
gazdálkodási bírság fizetését az erdészeti hatóság akkor
rendeli el, ha

a) az állománynevelés céljából tervezett fakitermelés
végrehajtása során nem az elõírt állománytípus kialakítása
érdekében kivágandó faegyedek kitermelésére kerül sor,
és ezáltal a faállomány szerkezete romlik, vagy

b) a fakitermeléssel érintett terület egészén vagy annak
jól elkülönülõ, 0,5 ha-t meghaladó nagyságú részén
a visszamaradó faállomány egyedeinek tíz százaléka vagy
annál nagyobb hányada megsérül,

c) az erdõgazdálkodó megszegi a fenyõgyanta gyûjté-
sének a 76. §-ban elõírt feltételét.

110. § Az erdõgazdálkodási és erdõvédelmi bírság a mi-
niszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezeté-
nek bevétele. A befolyt erdõgazdálkodási és erdõvédelmi
bírságot fele részben az elrendelt erdõgazdálkodási tevé-

kenységek finanszírozására, fele részben nyilvános pályá-
zat útján a biotikus és abiotikus erdõkárok megelõzésére,
felszámolására, erdészeti szakmai továbbképzések, szak-
mai és tájékoztató kiadványok támogatására kell fordítani.

111. § A határidõre meg nem fizetett erdõvédelmi járu-
lék, az erdõgazdálkodási és erdõvédelmi bírság adók mód-
jára behajtandó köztartozás.

XIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Felhatalmazások

112. § (1) Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendelet-
ben

a) jelölje ki az erdészeti hatóságot vagy hatóságokat;
b) határozza meg az erdõgazdálkodási és erdõvédelmi

bírság mértékét és kiszámításának módját.

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben
határozza meg

1. az erdõgazdálkodói nyilvántartásba vétel és az erdõ-
gazdálkodói nyilvántartás vezetésének részletes szabá-
lyait;

2. a szabad rendelkezésû erdõ és fásítás telepítésére,
a telepítés bejelentésére, engedélyezésére, a bennük terve-
zett fakitermelés bejelentésére vonatkozó részletes szabá-
lyokat;

3. az erdészeti létesítményekre vonatkozó szabályokat;
4. az Országos Erdõ Tanács mûködésének részletes

szabályait;
5. az erdõtervezési körzetek jegyzékét; a körzeti erdõ-

terv készítésének részletes szabályait;
6. az Országos Erdõállomány Adattár mûködtetésének

és az adatszolgáltatás rendjének részletes szabályait;
7. az erdõtelepítés, erdõfelújítás és az erdõnevelés rész-

letes szabályait;
8. az erdõtelepítési-kivitelezési terv tartalmát és elké-

szítésének részletes szabályait;
9. az erdõt károsító hatások megelõzésének és mérsék-

lésének, valamint az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ
rendszer mûködésének részletes szabályait;

10. az erdei haszonvételek gyakorlásának részletes sza-
bályait;

11. az elrendelt erdõgazdálkodási tevékenység részle-
tes szabályait;

12. az erdõgazdálkodási bírság és az erdõvédelmi bír-
ság megfizetésének részletes szabályait;

13. az erdészeti magánút tervezésének részletes szabá-
lyait;

14. az erdõfelújítási biztosíték nyújtásának részletes
szabályait;

15. az erdõvédelmi szolgálatra vonatkozó részletes
szabályokat;
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16. az erdõtelepítés és erdõfelújítás befejezetté nyilvá-
nításának részletes szabályait;

17. az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti
szakszemélyzet nyilvántartásba vételének, nyilvántartás-
ból történõ törlésének, tevékenységének, továbbképzésé-
nek részletes szabályait;

18. az erdészeti termõhelyfeltárás részletes szabályait;
19. az átalakítási és szálalási terv készítésének részletes

szabályait;
20. az erdészeti szaporítóanyagokra vonatkozó részle-

tes szabályokat;
21. az erdészeti szolgálati szabályzatot;
22. az erdõ mûvelési ág megállapításának és az erdõ

megosztásának részletes szabályait;
23. a közjóléti létesítmények nyilvántartásának és

a közjóléti fejlesztési tervek készítésének részletes szabá-
lyait;

24. a földalatti gombák gyûjtésére vonatkozó részletes
szabályokat;

25. az erdõgazdálkodói tevékenység nyilvánossága
biztosításának részletes szabályait.

(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy – védett termé-
szeti területen lévõ erdõ vonatkozásában a természetvéde-
lemért felelõs miniszterrel egyetértésben – rendeletben ál-
lapítsa meg:

1. az éves erdõgazdálkodási tevékenység bejelenté-
si-engedélyezési rendszerének részletes szabályait;

2. az erdõtervrendelet elõkészítésének részletes szabá-
lyait és az erdõtervrendelet elõírásait;

3. az ország egyes erdészeti tájaiban az erdõfelújítás
során alkalmazható, illetve tiltott célállományokat.

(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy – a természet-
védelemért felelõs miniszterrel egyetértésben – rendelet-
ben állapítsa meg:

1. az erdõt és fásítást alkotó fafajok és cserjefajok, to-
vábbá az õshonos, idegenhonos és az intenzíven terjedõ fa-
fajok jegyzékét;

2. az erdõ igénybevételének részletes szabályait.

(5) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a természetvé-
delemért felelõs miniszterrel együttes rendeletben állapít-
sa meg az arborétumok jegyzékét.

(6) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a katasztrófák
elleni védekezésért felelõs miniszterrel együttes rendelet-
ben állapítsa meg a tûzgyújtási tilalom elrendelésének
részletes szabályait.

(7) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a honvédele-
mért felelõs miniszterrel együttes rendeletben szabályozza
a honvédelmi rendeltetésû erdõkre vonatkozó különös sza-
bályokat.

(8) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópolitiká-
ért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben szabá-
lyozza az erdészeti hatósági eljárásban fizetendõ igazgatá-
si-szolgáltatási díj mértékét, megfizetésének részletes sza-
bályait, a díjfizetés alóli mentesség eseteit.

(9) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a kereskedele-
mért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben álla-
pítsa meg a faanyag származási igazolásának rendjét.

(10) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a turizmusért
felelõs miniszterrel, a természetvédelemért felelõs minisz-
terrel, valamint a sportpolitikáért felelõs miniszterrel
együttes rendeletben határozza meg a turista útjelzések és
tájékoztató táblák elkészítésének és elhelyezésének, vala-
mint a jelzett turista útvonalak nyilvántartásának részletes
szabályait.

Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések

113. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ 46. napon
lép hatályba.

(2) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követõen
megindult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

(3) E törvény szerint a körzeti erdõterveket az e törvény
végrehajtására kiadott jogszabályban megállapított ütem-
terv szerint elõször 2011. december 31-ig kell elkészíteni.

(4) Az e törvény hatálybalépése elõtt kiadott üzemter-
vek e törvény szerinti erdõtervnek minõsülnek.

(5) Az e törvény hatálybalépése elõtt kiadott üzemter-
vekben megállapított elsõdleges és további rendeltetések
e törvény szerinti elsõdleges és további rendeltetésnek mi-
nõsülnek azzal az eltéréssel, hogy az üzemtervben az erdõ-
rõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV. törvény
17. § (3) bekezdés a)–b) és d) pontja szerinti rendeltetések
e törvény 24. § (2) bekezdés a) pont szerinti rendeltetésnek
minõsülnek.

(6) Az e törvény hatálybalépése elõtt kiadott üzemterv-
vel nem érintett erdõk elsõdleges és további rendeltetését
az elsõ erdõterv kiadásával egyidejûleg kell megállapítani.

(7) Az e törvény hatálybalépésekor az Adattárban nyil-
vántartott erdõ üzemmódját az e törvény szerint elõször el-
készített körzeti erdõterv alapján kiadott erdõterv kiadásá-
val egyidejûleg hivatalból indított eljárásban, vagy azt
megelõzõen az erdõgazdálkodó kérelmére induló eljárás-
ban az erdészeti hatóság állapítja meg. Az erdõgazdálko-
dónak kérelméhez csatolnia kell a tulajdonos, illetve közös
tulajdon esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányad alap-
ján számított 2/3 részének hozzájárulását.

(8) E törvény hatálybalépése elõtt az erdõ igénybevéte-
lére határidõ megjelölése nélkül kiadott engedély, ha az
igénybevételre a törvény hatálybalépésétõl számított négy
éven belül nem kerül sor, érvényét veszti.

(9) E törvény hatálybalépése elõtt erdõ telepítésére ha-
táridõ megjelölése nélkül kiadott engedély a törvény ha-
tálybalépésétõl számított öt évig érvényes.

(10) Az e törvény hatálybalépése elõtt megindult eljá-
rásban jóváhagyott éves erdõgazdálkodási terv alapján az
abban engedélyezett erdõgazdálkodási tevékenység beje-

12. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1779



lentés és mûveleti lap kiállítása nélkül végezhetõ, de a fa-
kitermelési munka végrehajtója köteles a munka elvégzé-
sére jogosító, az erdõgazdálkodó által kiállított okiratot és
az éves erdõgazdálkodási tervet vagy annak másolati pél-
dányát a munkavégzés során magánál tartani.

(11) Az e törvény hatálybalépése elõtt megindult eljá-
rásban jóváhagyott éves erdõgazdálkodási terv alapján ki-
termelt faanyag származásának igazolásánál a 90. § alkal-
mazásában a szállítójegy alapja a jóváhagyott éves erdõ-
gazdálkodási terv.

(12) Az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ
körzeti erdõtervezési eljárásban elkészült körzeti erdõterv
megállapítására az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló
1996. évi LIV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(13) Az e törvény hatálybalépése elõtt jóváhagyott kör-
zeti erdõterv alapján az erdõgazdálkodó kérelmére induló
eljárásban az erdõgazdálkodó jogait és kötelezettségeit az
erdészeti hatóság erdõterv határozatban állapítja meg.

(14) E törvény hatálybalépésekor állami tulajdonú erdõ
és erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló
földterület hasznosítására vonatkozó, 9. § szerinti feltéte-
leknek nem megfelelõ határozatlan idejû szerzõdéseket
2010. december 31-ig a rendes felmondás szabályai szerint
meg kell szüntetni. Határozott idejû szerzõdés keretében
hasznosított területek vonatkozásában 9. §-t a határozott
idõ lejártától kell alkalmazni.

(15) A védett természeti területnek nem minõsülõ, kü-
lön jogszabály szerinti Natura 2000 területeken található
erdõre, erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szol-
gáló földterületekre vonatkozó üzemtervi elõírásokat az
erdészeti hatóság a védett természeti területek természet-
védelmi kezeléséért felelõs szerv közremûködése mellett,
e törvény hatálybalépésétõl számított 1 éven belül felül-
vizsgálja és az európai közösségi jelentõségû természetvé-
delmi rendeltetésû területekre vonatkozó külön jogsza-
bálynak megfelelõen szükség szerint módosítja.

(16) Az erdészeti hatóság (15) bekezdés szerinti eljárá-
sához szükséges adatokat valamennyi hatóság, valamint
állami és önkormányzati szervezet köteles az erdészeti ha-
tóság rendelkezésére bocsátani.

(17) Ha az e törvény hatálybalépése elõtt jóváhagyott
körzeti erdõterv lejártakor az e törvény szerinti körzeti er-
dõterv alapján kiadott erdõterv nem áll rendelkezésre, az
e törvény szerinti körzeti erdõterv alapján kiadott erdõterv
jogerõre emelkedéséig az erdõgazdálkodó jogait és kötele-
zettségeit az erdészeti hatóság erdõtervben az erdõgazdál-
kodó kérelmére állapítja meg.

Módosuló és hatályukat vesztõ rendelkezések

114. § (1) A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, vala-
mint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 19. §-a

(2) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[A vadászterület határának megállapításánál figyelem-
mel kell lenni:]

„g) az erdõterv betartásának lehetõségére;”

(2) A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi
és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
(a továbbiakban: Fbt.) 23. §-ának (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az (1)–(2) bekezdés elõírásait kell megfelelõen al-
kalmazni a külön törvényben meghatározott õrzési felada-
tokat ellátó halászati õrre.”

(3) Az Fbt. 26. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„26. § A 24–25. § rendelkezéseit kell alkalmazni a kü-

lön törvényben meghatározott õrzési feladatokat ellátó hi-
vatásos vadászra és halászati õrre.”

(4) A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi
CXXIX. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Termõföld más célú hasznosításának minõsül:]
„c) az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálko-

dásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó üzem-, major-
fásítás, valamint az út, vasút és egyéb mûszaki létesítmény
tartozékát képezõ fásítás igénybevétele.”

(5) Hatályát veszti az erdõrõl és az erdõ védelmérõl
szóló 1996. évi LIV. törvény.

(6) Az (1)–(5) bekezdés e törvény hatálybalépését kö-
vetõ napon hatályát veszti. E bekezdés és a 114. §-hoz tar-
tozó alcím a hatálybalépést követõ második napon hatályát
veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2009. évi XXXVIII.
törvény

a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét
érintõ törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi

szempontból szükséges intézkedésekrõl*

Az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

1. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ának (3)–(11) bekezdé-
se helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az (5) bekezdés b) pontjában foglalt feltételek tel-
jesülését nem kell vizsgálni, ha a támogatás iránti kérelem
benyújtójánál szakszervezet, üzemi (közalkalmazotti) ta-
nács (üzemi megbízott, közalkalmazotti képviselõ) nem
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mûködik, feltéve, hogy ezek mûködése hiányát nem a
támogatás iránti kérelmet benyújtó munkáltató – a munka-
vállalók szervezkedési jogának megsértését eredménye-
zõ – jogerõs hatósági vagy bírósági határozattal megállapí-
tott jogsértõ eljárása idézte elõ.

(4) A rendezett munkaügyi kapcsolatok (5) bekezdés-
ben meghatározott feltételeinek való megfelelés hiánya
esetén támogatás nem nyújtható.

(5) Nem nyújtható támogatás, ha a támogatás igénylõ-
jével szemben

a) a munkaviszony létesítésével összefüggõ bejelentési
kötelezettség [az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 16. § (4) bekezdés a) pont] elmulasztása,

b) a munkavállalók képviselõivel (szakszervezet vagy
üzemi tanács, üzemi megbízott, illetve közalkalmazotti
tanács, közalkalmazotti képviselõ) vagy a szakszervezet,
üzemi tanács, illetve közalkalmazotti tanács képviselõjé-
vel összefüggésben

ba) a szakszervezet szervezését biztosító szabályok
megsértése, vagy

bb) a Munka Törvénykönyve 23. §-a (4) bekezdésében
meghatározott, a munkáltatót a szakszervezeti kifogással
érintett intézkedés végrehajtásának felfüggesztésére vo-
natkozó kötelezettség teljesítésének elmulasztása, vagy

bc) a Munka Törvénykönyve 28. §-ának (1) bekezdésé-
ben meghatározott munkáltatói kötelezettség elmulasz-
tása,

c) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez
szükséges jognyilatkozatok alakszerûségére vonatkozó
rendelkezések közül a munkáltató és a munkavállaló
közötti jogviszony tartalmának meg nem felelõ megálla-
podás kötése [Munka Törvénykönyve 75/A. §-a],

d) jogszabályban vagy kollektív szerzõdésben – ideért-
ve a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kol-
lektív szerzõdést is – megállapított munkabér összegére,
valamint a munkabér védelmével összefüggésben a mun-
kabér kifizetésének határidejével kapcsolatos rendelkezé-
sek megsértése,

e) a munkaidõ-nyilvántartás hiánya vagy kettõs mun-
kaidõ-nyilvántartás vezetése [Munka Törvénykönyve
140/A. § (1) bekezdés a) pont],

f) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött fog-
lalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó
munkáltatói kötelezettség elmulasztása,

g) a munkaerõ-kölcsönzésre vonatkozó, a Munka Tör-
vénykönyve 193/D. §-a (1) bekezdésének a nyilvántartás-
ba vétellel kapcsolatos szabályainak megsértése, valamint

h) az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség
elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alap-
ján az egyenlõ bánásmód követelményének megsérté-
se
miatt a hatáskörében eljáró illetékes hatóság, illetõleg a bí-
róság a támogatás igénylésének idõpontját megelõzõ két
éven belül jogerõre emelkedett és végrehajthatóvá vált
közigazgatási határozattal, illetõleg jogerõs bírósági hatá-

rozattal a (6) bekezdésben meghatározott hátrányos jogkö-
vetkezményt alkalmazott.

(6) A támogatásra való jogosultságot kizárja, ha a támo-
gatás igénylõjét

a) a munkaügyi hatóság munkaügyi bírsággal sújtotta,
vagy az (5) bekezdés f) pontjában meghatározott jogsértés
elkövetése miatt a Munkaerõpiaci Alapba történõ befize-
tésre kötelezte, vagy

b) az állami adóhatóság az (5) bekezdés a) pontjában
meghatározott jogsértés elkövetése miatt az adózás rend-
jérõl szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtotta,
vagy

c) az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesü-
lését ellenõrzõ hatóság az (5) bekezdés h) pontjában meg-
határozott jogsértés elkövetése miatt az egyenlõ bánás-
módról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló tör-
vény alapján bírsággal sújtotta,

és
d) – amennyiben az a)–c) pontokban meghatározott

közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt kere-
setet indítottak – bíróság a keresetet érdemben elutasította.

(7) Az (5)–(6) bekezdésben foglaltaktól eltérõen támo-
gatás nyújtható, ha

a) a támogatás iránti kérelmet benyújtó munkáltatóval
szemben az (5) bekezdés c)–h) pontja szerinti jogsértés
elkövetése miatt a (6) bekezdés szerinti jogkövetkezményt
alkalmazták, és

b) az a) pontban meghatározott jogsértést megállapító
közigazgatási határozat jogerõre emelkedésétõl és vég-
rehajthatóvá válásától számított két éven belül a ható-
ság a korábbival azonos jogsértés elkövetését nem álla-
pította meg. E rendelkezés alkalmazásában több telep-
hellyel rendelkezõ munkáltató esetében a jogsértést
megállapító közigazgatási határozat jogerõre emelke-
désétõl és végrehajthatóvá válásától számított két éven
belül elkövetett ismételt jogsértésen az ugyanazon te-
lephelyen kétéves idõszakon belül jogerõs és végre-
hajtható határozattal megállapított azonos jogsértést
kell érteni.

(8) A támogatást nyújtó szerv a támogatási megállapo-
dás megkötése elõtt is köteles ellenõrizni, hogy a támoga-
tásra való jogosultság feltételei fennállnak-e. Amennyiben
– a (7) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel –

a) a támogatás igénylõjével szemben a támogatás
igénylése és a támogatási megállapodás megkötése közötti
idõszakban az (5) bekezdésben meghatározott jogsértés
miatt a (6) bekezdés szerinti jogkövetkezménnyel sújtott,
munkaügyi jogsértést megállapító jogerõs és végrehajt-
ható közigazgatási, illetõleg bírósági határozatot hoztak,
vagy

b) a támogatás igénylése elõtt elkövetett jogsértést
megállapító közigazgatási határozat a támogatás igénylése
és a támogatási megállapodás megkötése közötti idõszak-
ban emelkedik jogerõre és válik végrehajthatóvá,
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a támogatásra való jogosultság megszûnik. Ebben az eset-
ben a támogatást nyújtó szerv – amennyiben a támogatás-
ról döntést hozott – a támogatást megállapító döntését
köteles visszavonni. A támogatástól elesõ munkáltató he-
lyébe – új támogatási döntéssel – a rendezett munkaügyi
kapcsolatok e §-ban meghatározott feltételeinek megfelelõ
új munkáltató léphet.

(9) A támogatási szerzõdés megkötését követõen jog-
erõre emelkedett és végrehajthatóvá vált közigazgatási
határozattal megállapított jogsértések, illetve ezeknek
a hatóság honlapján a támogatási szerzõdés megkötését
követõ nyilvánosságra hozatala a támogatásra való jogo-
sultságot nem befolyásolja.

(10) A támogatás jogosulatlan igénybevételének minõ-
sül, ha a támogatás igénybevételét követõen a támogatást
nyújtó szerv tudomására jut, hogy a központi költségvetés-
bõl, illetve az elkülönített állami pénzalapokból nyújtott
támogatás kedvezményezettje a támogatás igénylésének
vagy a támogatási szerzõdés megkötésének idõpontjában
nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok e tör-
vényben meghatározott feltételeinek. Ebben az esetben
a támogatást nyújtó szerv a támogatásra vonatkozó jogsza-
bályban meghatározottak szerint intézkedik a támogatás
visszafizetése érdekében. E rendelkezés megfelelõen
alkalmazandó abban az esetben is, ha a jogsértést megálla-
pító közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt
keresetet indítottak, és a perben hozott jogerõs érdemi
bírósági határozat a keresetet elutasította vagy – a közigaz-
gatási határozat jogalapját nem érintve – a hatóság által
alkalmazott hátrányos jogkövetkezmény mértéke tekinte-
tében hozott megváltoztató döntést.

(11) E § alkalmazásában munkáltatón munkavégzés
céljából természetes személyt foglalkoztató természetes
vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ más szervezetet kell érteni. Amennyiben a támo-
gatás igénylõje helyi önkormányzat, önkormányzati költ-
ségvetési szerv, illetve többcélú kistérségi társulás vagy
annak költségvetési szerve, úgy a rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményének – a támogatás céljától füg-
gõen –, amennyiben

a) a támogatást költségvetési szerv használja fel, vagy
a támogatás felhasználása egyértelmûen költségvetési
szervet érint, a költségvetési szerv,

b) a támogatás felhasználása költségvetési szervet nem
érint, az önkormányzat képviselõ-testületének hivatala,
illetve a többcélú kistérségi társulás munkaszervezete
tekintetében kell teljesülnie.”

A közbeszerzésekrõl szóló
2003. évi CXXIX. törvény módosítása

2. § (1) A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 60. §-a (1) bekez-
désének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az eljárásban nem lehet ajánlattevõ, alvállalkozó vagy
erõforrást nyújtó szervezet, aki]

„g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésének
a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meg-
hozott, jogerõs és végrehajtható közigazgatási, illetõleg
bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírság-
gal vagy az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti mulasz-
tási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;”

(2) A Kbt. 63. §-ának (6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(6) A 60. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felté-
tel megvalósulását az ajánlatkérõ ellenõrzi a munkaügyi
hatóságnak a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi
LXXV. törvény 8/C. §-a és az adóhatóságnak az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 55. §-ának (6) be-
kezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra
hozott adatokból.”

(3) A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A 125. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti hirdet-
mény nélküli tárgyalásos eljárásban azzal az ajánlattevõ-
vel kell tárgyalni és – a 99. § (3) bekezdésében foglaltaktól
eltérõen – a tárgyalás befejezésekor írásban szerzõdést
kötni, aki a szerzõdést a rendkívüli helyzet által megkívánt
idõ alatt képes teljesíteni. Ebben az esetben az ajánlattevõ-
nek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a kizáró
okok hatálya alá, és a 60. § (1) bekezdésének e) pontja,
illetõleg a 61. § (2) bekezdése szerinti köztartozások hiá-
nyával, valamint a 60. § (1) bekezdésének h) pontjával
kapcsolatos hatósági igazolásokat legkésõbb a szerzõdés-
kötést követõ nyolc napon belül kell csatolnia. A 60. §
(1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel meg-
valósulását az ajánlatkérõ ellenõrzi a munkaügyi hatóság-
nak a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. tör-
vény 8/C. §-a és az adóhatóságnak az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény 55. §-ának (6) bekezdése
szerint vezetett nyilvántartásából nyilvánosságra hozott
adatokból.”

(4) A Kbt. 136. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A gyorsított eljárásban a részvételre jelentkezõnek
nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a kizáró okok
hatálya alá, és a 60. § (1) bekezdésének e) pontja, illetõleg
a 61. § (2) bekezdése szerinti köztartozások hiányával,
valamint a 60. § (1) bekezdésének h) pontjával kapcsolatos
hatósági igazolásokat legkésõbb a 117. § (1) bekezdése
szerinti eredményhirdetéstõl számított tizenöt napon belül
kell csatolnia. A 60. § (1) bekezdésének g) pontjában fog-
lalt feltétel megvalósulását az ajánlatkérõ ellenõrzi a mun-
kaügyi hatóságnak a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló
1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a és az adóhatóságnak az
adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 55. §-ának
(6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásából nyilvános-
ságra hozott adatokból.”
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(5) A Kbt. 228. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A 225. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti tárgya-
lásos eljárásban azzal az ajánlattevõvel kell tárgyalni és
– a 99. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérõen – a tárgya-
lás befejezésekor írásban szerzõdést kötni, aki a szerzõdést
a rendkívüli helyzet által megkívánt idõ alatt képes teljesí-
teni. Ebben az esetben az ajánlattevõnek nyilatkoznia kell
arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, és
a 60. § (1) bekezdésének e) pontja, illetõleg a 61. § (2) be-
kezdése szerinti köztartozások hiányával kapcsolatos ha-
tósági igazolásokat legkésõbb a szerzõdéskötést követõ
harminc napon belül kell csatolnia. A 60. § (1) bekezdésé-
nek g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását az ajánlat-
kérõ ellenõrzi a munkaügyi hatóságnak a munkaügyi
ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a és
az adóhatóságnak az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 55. §-ának (6) bekezdése szerint vezetett
nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatokból.”

A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló
1996. évi LXXV. törvény módosítása

3. § A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi
LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) a következõ új
6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) A felügyelõ a 6. § (1) bekezdésének f) pont-
jától és a 7. §-ban foglaltaktól eltérõen köteles javaslatot
tenni munkaügyi bírság kiszabására, valamint a munka-
ügyi bírság kiszabása kötelezõ, ha a foglalkoztató a 3. §
(1) bekezdésében meghatározott rendelkezések közül

a) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez
szükséges jognyilatkozatok alakszerûségével összefüg-
gésben követett el jogsértést [Munka Törvénykönyve
76. §-ának (2) bekezdése, valamint 75/A. §-a],

b) a munkaviszony létesítésével összefüggésben nem
tett eleget a külön jogszabályban foglalt bejelentési kötele-
zettségének [az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. tör-
vény 16. § (4) bekezdés a) pont],

c) nem tett eleget a munkaidõ-nyilvántartás vezetésére
vonatkozó kötelezettségének [Munka Törvénykönyve
140/A. § (1) bekezdés a) pont], illetve kettõs nyilvántartást
vezetett,

d) nem tartotta be a nõk, a fiatal munkavállalók és
a megváltozott munkaképességûek foglalkoztatására vo-
natkozó sajátos szabályokat,

e) a munka- és pihenõidõre vonatkozó szabályokat
a munkaügyi ellenõrzéssel érintett telephelyen foglalkoz-
tatott munkavállalók legalább húsz százaléka vonatkozá-
sában megsértette,

f) hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytat
munkaerõ-kölcsönzésre irányuló tevékenységet,

g) a jogszabályban vagy kollektív szerzõdésben – ide-
értve a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett
kollektív szerzõdést is – megállapított munkabér összegé-
re, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezé-

seket a munkaügyi ellenõrzéssel érintett telephelyen fog-
lalkoztatott munkavállalók legalább húsz százaléka vonat-
kozásában megsértette, ide nem értve a felszámolási eljá-
rás alatt álló foglalkoztatót,

h) a munkavállalók gazdasági és társadalmi érdekei
védelme céljából szakszervezet szervezését biztosító alap-
jogait megsértette, vagy a választott szakszervezeti tisztsé-
get betöltõ munkavállalónak, az üzemi és a közalkalma-
zotti tanács tagjának vagy a munkavédelmi képviselõnek
a munkajogi védelme tekintetében a Munka Törvényköny-
ve 28. §-ának (1) bekezdésében meghatározott munkálta-
tói kötelezettséget elmulasztotta.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérõen
nem szabható ki bírság, ha a foglalkoztató a munkaviszony
létesítésének bejelentésére vonatkozó bejelentési kötele-
zettségét a munkaügyi ellenõrzés megkezdéséig a tényle-
ges foglalkoztatás teljes idõtartamára vonatkozóan teljesí-
tette.”

4. § A Met. 8/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„8/C. § (1) A munkaügyi hatóság a foglalkoztatók mun-
kaügyi kapcsolatai rendezettségével kapcsolatos adatok-
nak más szervek eljárásában történõ felhasználása céljából
hatósági nyilvántartást vezet, mely tartalmazza azoknak
a foglalkoztatóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan
a munkaügyi ellenõrzés során a hatóság jogerõs és végre-
hajtható határozata, illetõleg – a határozat bírósági felül-
vizsgálata esetén – jogerõs bírósági határozat jogsértést
állapított meg. A nyilvántartás tartalmazza

a) a foglalkoztató nevét, székhelyét, adószámát, adó-
számmal nem rendelkezõ természetes személy foglalkoz-
tató nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b) a jogsértést megállapító határozat keltét és számát,
jogerõre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának
idõpontját,

c) a jogsértés megjelölését,
d) az alkalmazott jogkövetkezményt és mértékét az an-

nak alapjául szolgáló jogszabályhelyre történõ utalással,
e) a határozat bírósági felülvizsgálata esetén a jogerõs

és végrehajtható bírósági határozat keltét és számát, jog-
erõre emelkedésének napját, valamint azt, hogy a kereset-
tel támadott közigazgatási határozattal összefüggésben
a bíróság milyen döntést (hatályon kívül vagy hatályon
kívül helyezõ és új eljárást elrendelõ vagy a keresetet el-
utasító) hozott.

(2) A hatósági nyilvántartás adatait a munkaügyi ható-
ság az általa létrehozott informatikai rendszerben kezeli.
Az (1) bekezdésben meghatározott adatoknak az informa-
tikai adatbázisban történõ rögzítése a munkaügyi hatóság
által, illetve területi szervei útján történik a jogsértést meg-
állapító határozat jogerõsítésének napján, a közigazgatási
határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság határo-
zatáról való tudomásszerzést követõ munkanapon.

(3) A munkaügyi hatóság a nyilvántartásban szereplõ,
illetve a nyilvántartásból a honlapon nyilvánosságra
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hozott adatokat a bejegyzés alapjául szolgáló határozat
jogerõre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának
napjától számított két év elteltével törli.

(4) A munkaügyi hatóság – az (5) bekezdésben foglalt
eltéréssel – az általa vezetett nyilvántartás adataiból az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésében meghatá-
rozott jogsértést elkövetett, jogerõs és végrehajtható köz-
igazgatási vagy – a közigazgatási határozat bírósági felül-
vizsgálata esetén – bírósági határozattal munkaügyi bír-
sággal sújtott foglalkoztatókra vonatkozó, az (1) bekezdés
a)–d) pontjában meghatározott adatokat, valamint a köz-
igazgatási határozat bírósági felülvizsgálata esetén az
e) pontban foglalt adatokat abban az esetben, ha a bíróság
a keresetet elutasító vagy a közigazgatási határozatot meg-
változtató döntést hozott, a honlapján történõ közzététel
útján nyilvánosságra hozza. E rendelkezés alkalmazása
során a határozat végrehajthatóvá válásán a Ket. szabályai
szerinti végrehajthatóvá válást kell érteni.

(5) Ha a munkaügyi hatóság tudomására jutott, hogy
határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indí-
tottak,

a) a (4) bekezdésben foglalt adatokat a bíróság jogerõs
és végrehajtható határozatában foglalt döntésre figyelem-
mel teszi közzé,

b) – amennyiben a (4) bekezdés szerinti adatok nyilvá-
nosságra hozatalára már sor került – intézkedik a honlapon
nyilvánosságra hozott adatok törlésérõl.”

Az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény módosítása

5. § (1) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. tör-
vény (a továbbiakban: Art.) 55. §-a a következõ (6) bekez-
déssel egészül ki:

„(6) Az állami adóhatóság a munkaügyi kapcsolatok
rendezettsége törvényi feltételeinek más szervek eljárásá-
ban történõ felhasználása céljából a honlapján folyamato-
san nyilvánosságra hozza azoknak az adózóknak a nevét,
székhelyét, adószámát (adószámmal nem rendelkezõ ter-
mészetes személy foglalkoztató nevét, lakcímét, adóazo-
nosító jelét), akik (amelyek) tekintetében jogerõs és végre-
hajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapí-
totta, hogy nem tettek eleget a 16. § (4) bekezdésének
a) pontjában foglalt bejelentési kötelezettségüknek. Az
adóhatóság a honlapján ezen adózók nevének (székhelyé-
nek, adószámának) feltüntetése mellett a jogsértést meg-
állapító határozat keltét és végrehajthatóvá válásának nap-
ját nyilvánosságra hozza. Ha az adóhatóság határozatának
bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak, az ada-
tok közzétételére a bíróság jogerõs és végrehajtható hatá-
rozata alapján kerül sor. Az adóhatóság a honlapján közzé-
tett adózók adatait – feltéve, hogy a közzététel alapjául

szolgáló jogsértést az adózó ismételten nem követte el –
a közzétételtõl számított két év elteltével törli.”

(2) Az Art. 172. §-a (1) bekezdésének felvezetõ monda-
ta helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A magánszemély adózó – a (2) bekezdésben foglalt
eltéréssel – 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig
terjedõ mulasztási bírsággal sújtható, ha”

(3) Az Art. 172. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Az adózó 1 millió forintig terjedõ mulasztási bír-
sággal sújtható, ha a számla-, egyszerûsített számla-,
nyugtakibocsátási kötelezettségét elmulasztja, illetõleg
a számlát, egyszerûsített számlát, nyugtát nem a tényleges
ellenértékrõl bocsátja ki. Az adózót 1 millió forintig terje-
dõ mulasztási bírsággal kell sújtani, ha be nem jelentett
alkalmazottat foglalkoztat vagy foglalkoztatott. Ha az
adózó a munkaviszony létesítésének bejelentésére vonat-
kozó bejelentési kötelezettségét az adóellenõrzés megkez-
déséig a tényleges foglalkoztatás teljes idõtartamára vo-
natkozóan teljesítette, az adóhatóság a (6) bekezdésben,
illetõleg a (21) bekezdésben foglaltak szerint jár el.”

Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség
elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

módosítása

6. § Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõ-
mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továb-
biakban: Ebktv.) 17/A. §-ának helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„17/A. § (1) A hatóság az egyenlõ bánásmód követel-
ménye megtartásával kapcsolatos adatoknak más szervek
eljárásában történõ felhasználása céljából hatósági nyil-
vántartást vezet, amely tartalmazza azoknak a foglalkozta-
tóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan a hatóság jog-
erõs és végrehajtható határozata, illetõleg – a határozat
bírósági felülvizsgálata esetén – jogerõs bírósági határozat
jogsértést állapított meg. A nyilvántartás tartalmazza

a) a foglalkoztató nevét, székhelyét, adószámát, adó-
számmal nem rendelkezõ természetes személy foglalkoz-
tató nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,

b) a jogsértést megállapító határozat keltét és számát,
jogerõre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának
idõpontját,

c) a jogsértés megjelölését,
d) az alkalmazott jogkövetkezményt és mértékét az an-

nak alapjául szolgáló jogszabályhelyre történõ utalással,
e) a határozat bírósági felülvizsgálata esetén a jogerõs

és végrehajtható bírósági határozat keltét és számát, jog-
erõre emelkedésének napját, valamint azt, hogy a kereset-
tel támadott közigazgatási határozattal összefüggésben
a bíróság milyen döntést (hatályon kívül vagy hatályon
kívül helyezõ és új eljárást elrendelõ vagy a keresetet el-
utasító) hozott.
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(2) A hatósági nyilvántartás adatait a hatóság az általa
létrehozott informatikai rendszerben kezeli. Az (1) bekez-
désben meghatározott adatoknak az informatikai adatbá-
zisban történõ rögzítését a hatóság végzi, a jogsértést meg-
állapító határozat jogerõre emelkedésének és végrehajtha-
tóvá válásának napján, a közigazgatási határozat bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság határozatáról való tudo-
másszerzést követõ munkanapon.

(3) A hatóság a nyilvántartásban szereplõ, illetve a nyil-
vántartásból a honlapon nyilvánosságra hozott adatokat
a bejegyzés alapjául szolgáló határozat jogerõre emelke-
désének és végrehajthatóvá válásának napjától számított
két év elteltével törli.

(4) A hatóság – a (6) bekezdésben foglalt eltéréssel – az
általa vezetett nyilvántartás adataiból a jogerõs és végre-
hajtható közigazgatási vagy – a közigazgatási határozat
bírósági felülvizsgálata esetén – bírósági határozattal két
éven belül azonos jogsértés ismételt elkövetése miatt bír-
sággal sújtott munkáltatókra vonatkozó, az (1) bekezdés
a)–d) pontjában meghatározott adatokat, valamint a köz-
igazgatási határozat bírósági felülvizsgálata esetén az
e) pontban foglalt adatokat abban az esetben, ha a bíróság
a keresetet elutasító vagy a közigazgatási határozatot meg-
változtató döntést hozott, a honlapján történõ közzététel
útján akkor hozza nyilvánosságra, amikor a korábbival
azonos jogsértés két éven belüli ismételt elkövetésének
megállapítására az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (7) be-
kezdésének b) pontja alapján jogerõs és végrehajtható köz-
igazgatási határozattal sor került. E rendelkezés alkalma-
zásában a határozat végrehajthatóvá válásán a Ket. szabá-
lyai szerinti végrehajthatóvá válást kell érteni, azzal, hogy
– a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata ese-
tén – az adatok közzétételére a jogerõs bírósági határozat
alapján kerül sor.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában – több telephellyel
rendelkezõ munkáltató esetében – azonos jogsértés ismé-
telt elkövetésén az ugyanazon telephelyen kétéves idõsza-
kon belül jogerõs és végrehajtható határozattal megállapí-
tott azonos jogsértést kell érteni.

(6) Ha a hatóság tudomására jutott, hogy határozatának
bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indítottak,

a) a (4)–(5) bekezdésben foglalt adatokat a bíróság jog-
erõs és végrehajtható határozatában foglalt döntésre figye-
lemmel teszi közzé,

b) – amennyiben a (4)–(5) bekezdés szerinti adatok
nyilvánosságra hozatalára már sor került – intézkedik
a honlapon nyilvánosságra hozott adatok törlésérõl.”

A Munka Törvénykönyvérõl szóló
1992. évi XXII. törvény módosítása

7. § A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) a következõ
117/C. §-sal egészül ki:

„117/C. § (1) Ha a 117/B. § (2) bekezdés alapján rövi-
debb teljes munkaidõt állapítottak meg, a munkáltató és
a munkavállaló írásban megállapodhatnak a (2) bekezdés-
ben foglaltak szerint a munkaidõ mértékének 2011. de-
cember 31-ig tartó felemelésérõl.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése ese-
tén a munkaidõ mértéke a 117/B. § (1) bekezdése szerinti
teljes munkaidõ és az (1) bekezdés szerinti rövidebb teljes
munkaidõ mértéke – legfeljebb 2009. április 1. és 2011.
december 31. közötti idõszakra számított – különbözeté-
nek figyelembevételével emelhetõ meg oly módon, hogy
a teljes munkaidõ heti mértéke a negyvennégy órát nem
haladhatja meg.

(3) A munkáltató 2011. december 31-éig nem közölhet
mûködésével összefüggõ okra alapozott rendes felmon-
dást vagy az Mt. 94/E. § (1) bekezdése szerinti rendes fel-
mondásról szóló tájékoztatást azzal a munkavállalóval,
akinek a teljes munkaideje – e §-ban foglaltak alapján –
heti negyven óránál hosszabb.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott tilalomba ütközõ
munkáltatói rendes felmondás, illetõleg tájékoztatás jogel-
lenes.

(5) A munkavállaló személyi alapbérét nem érinti, ha
teljes munkaidejének a mértéke – e §-ban foglaltak alap-
ján – heti negyven óránál hosszabb.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltak alapján az órabérrel
díjazott munkavállaló órabértételét arányosan csökkentett
mértékben kell figyelembe venni.”

8. § Az Mt. 118/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A 117/B. § (1)–(3) bekezdése szerinti napi munka-
idõ tartamának alapulvételével a munkaidõ legfeljebb
négyhavi, illetve legfeljebb tizenhat heti keretben is meg-
határozható.”

9. § Az Mt. 123. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A munkavállalót, ha a készenlét alatt munkavégzés
nem történt, a készenlétet követõen nem illeti meg pihenõ-
idõ.”

10. § Az Mt. 127/A. § (2) bekezdésének helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás olyan mun-
kavállalóval köthetõ meg, akinek a munkakörével azonos
munkakörben munkáltatója az állami foglalkoztatási
szervnél külön jogszabály szerint munkaerõigényét beje-
lentette, és állásközvetítést kért, amely nem járt ered-
ménnyel.”

Záró rendelkezések

11. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivéte-
lével – 2009. június 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit
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a) a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzési
eljárásokra [a Kbt. 35. §-ának (2) bekezdése és 179. §-ának
(3) bekezdése], illetve azokra a hatálybalépése elõtt meg-
kezdett közbeszerzési eljárásokra, amelyekben e törvény
hatálybalépésekor az ajánlattételi, két szakaszból álló eljá-
rás esetében a részvételi határidõ még nem járt le, valamint

b) a hatálybalépését követõen megindított támogatási
programokra, illetve az ilyen programok alapján indult
támogatási eljárásokban, valamint azokban a hatályba-
lépése elõtt indult támogatási eljárásokban, amelyekben
e törvény hatálybalépésekor a támogatási döntés megho-
zatalára még nem került sor
kell alkalmazni az (5)–(6) bekezdésben foglaltak figye-
lembevételével. A b) pont szerinti, e törvény hatálybalépé-
sekor folyamatban lévõ, döntéssel még le nem zárult támo-
gatási eljárásokban e törvény szabályainak alkalmazására
akkor kerül sor, ha a támogatásra vonatkozó jogszabály és
a támogatási eljárás sajátosságai azt nem zárják ki, a ren-
delkezésre álló forrás lehetõvé teszi, valamint a támogatás
igénylõje az e törvény szerinti új szabályok alapján a ren-
dezett munkaügyi kapcsolatoknak az Áht.-ben meghatáro-
zott követelményei szempontjából kedvezõbb elbírálás-
ban részesülne. A Met. e törvénnyel megállapított
6/A. §-ában, valamint az Art. e törvénnyel megállapított
55. §-ának (6) bekezdésében és 172. §-ának (1)–(2) bekez-
désében foglaltakat csak az e törvény hatálybalépése után
elvégzett hatósági ellenõrzés alapján megindult eljárások-
ban kell alkalmazni.

(2) 2009. november 1-jén lép hatályba
a) az Áht. 15. §-ának e törvény 1. §-ával megállapított

(5) bekezdésének c)–h) pontja, valamint (7) bekezdése,
b) a Met. e § (21) bekezdésével megállapított

8/C. §-ának (4)–(6) bekezdése,
c) az Ebktv. e törvénnyel megállapított 17/A. §-ának

(4)–(6) bekezdése,
d) e § (18) bekezdése.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az Mt. 127/A. §-ának (3) bekezdésében az „a) pont-
ja” szövegrész,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 55/A. §-ának (2) bekezdése,

c) a Kbt. 60. §-a (1) bekezdésének i) pontja és 63. §-a
(2) bekezdésének f) pontja,

d) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiak-
ban: Flt.) 14. §-a (6) bekezdésének második mondata.

(4) E törvény, valamint az Mt. e törvény 7. §-ával meg-
állapított 117/C. §-a 2011. december 31-én hatályát veszti.

(5) Az Áht. 15. §-a e törvény 1. §-ával megállapított
(5) bekezdésének

a) a) pontjában meghatározott jogsértés tekintetében
csak e törvény hatálybalépése után elkövetett,

b) c)–h) pontjaiban meghatározott jogsértések tekinte-
tében csak a 2009. november 1-je után elkövetett,

jogerõs és végrehajtható határozattal megállapított és bír-
sággal sújtott jogsértések miatt van helye az Áht. szerinti
jogkövetkezmények alkalmazásának.

(6) Ha az Áht. 15. §-a e törvény 1. §-ával megállapított
(5) bekezdésének a) pontja szerinti jogsértés elkövetését
az adóhatóság állapította meg, a Kbt. 60. §-a (1) bekezdé-
sének g) pontjában meghatározott jogkövetkezmény alkal-
mazásának csak az e törvény hatálybalépése után elköve-
tett, jogerõs és végrehajtható határozattal megállapított
jogsértések esetében van helye.

(7) A munkaügyi hatóság a honlapján nyilvánosságra
hozott adatok közül

a) az Áht. e törvény hatálybalépése elõtt hatályos
15. §-a (7) bekezdésének c) pontja, valamint (9) bekezdése
szerinti munkaügyi jogsértésekkel kapcsolatos adatokat
e törvény hatálybalépésének napján törli. A munkaügyi
hatóság az Áht. 15. §-a e törvénnyel megállapított (5) be-
kezdésének c)–h) pontjában meghatározott jogsértésekkel
kapcsolatos adatot csak a 2009. november 1-je után elkö-
vetett, jogerõs és végrehajtható közigazgatási, illetve bíró-
sági határozattal megállapított jogsértésnek két éven belüli
ismételt elkövetése, valamint jogerõs és végrehajtható
közigazgatási, illetve bírósági határozattal történõ megál-
lapítása esetén hozhat nyilvánosságra;

b) a Kbt. e törvény hatálybalépése elõtt hatályos 60. §-a
(1) bekezdésének g) pontja szerinti munkaügyi jogsérté-
sekkel kapcsolatos adatokat e törvény hatálybalépésének
napján nem törli, ezen adatok törlésére a bejegyzés alap-
jául szolgáló határozat meghozatalától számított öt év el-
teltével kerül sor.

(8) Az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesü-
lését ellenõrzõ hatóság a honlapján e törvény hatálybalé-
péséig nyilvánosságra hozott adatokat e törvény hatályba-
lépésének napján törli. Az egyenlõ bánásmód követelmé-
nyének érvényesülését ellenõrzõ hatóság az Áht. 15. §-a
e törvénnyel megállapított (5) bekezdésének h) pontjában
meghatározott jogsértésre vonatkozó adatot csak a 2009.
november 1-je után elkövetett, jogerõs és végrehajtható
közigazgatási, illetve bírósági határozattal megállapított
jogsértésnek két éven belüli ismételt elkövetése, valamint
jogerõs és végrehajtható közigazgatási, illetve bírósági
határozattal történõ megállapítása esetén hozhat nyilvá-
nosságra.

(9) Az adóhatóság az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 55. §-ának e törvénnyel megállapított
(6) bekezdésében meghatározott adatokat e törvény ha-
tálybalépése után elkövetett, jogerõs és végrehajtható ha-
tározattal megállapított jogsértésekre vonatkozóan hoz
nyilvánosságra.

(10) Az Áht. 15. §-a (10) bekezdésének e törvénnyel
megállapított harmadik mondata csak az e törvény hatály-
balépését követõen keresettel támadott közigazgatási hatá-
rozatok bírósági felülvizsgálata alapján visszakövetelt
támogatások esetében alkalmazható.
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(11) Az Flt. 20. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (2)–(4) bekezdés számo-
zása (3)–(5) bekezdésre változik:

„(2) A 13/A. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott
szolgáltatások, a 14. §-ban, a 16–18. §-okban, valamint
a 19/B–19/C. §-okban meghatározott támogatások a Tár-
sadalmi Megújulás Operatív Program keretében az állami
foglalkoztatási szerv közremûködésével megvalósításra
kerülõ munkaerõ-piaci programokban is nyújthatók.”

(12) Az Flt. 39. §-ának (12) bekezdése a következõ
j) ponttal egészül ki:

[A Munkaerõpiaci Alap költségvetésében külön elõ-
irányzat tartalmazza:]

„j) uniós forrás terhére – elõleg bevonásával – meg-
valósuló operatív programok finanszírozására szolgáló
pénzeszközöket.”

(13) Az Flt. 39/C. §-ának (1) bekezdése a következõ
j) ponttal egészül ki:

[A Munkaerõpiaci Alap bevétele:]
„j) uniós forrás terhére megvalósuló operatív program

finanszírozására szolgáló elõleg.”

(14) Az Flt. 39/D. §-a a következõ (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) A rendszeres szociális segély átalakításával össze-
függõ, a Társadalmi Megújulás Operatív Program kereté-
ben uniós forrás terhére megvalósuló program finanszíro-
zása érdekében a Munkaerõpiaci Alap záró állományá-
ban jelentkezõ, tárgyévben fel nem használt pénzeszköz
– a miniszternek a pénzügyminiszterrel egyetértésben
meghozott döntése alapján – a tárgyévet követõen felhasz-
nálható.”

(15) Az Flt. a következõ 43/D. §-sal egészül ki:
„43/D. § A rendszeres szociális segély átalakításával

összefüggõ, a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében az állami foglalkoztatási szervek közremûködé-
sével megvalósuló programot a Munkaerõpiaci Alap mint
a központi program kedvezményezettje az uniós források
terhére finanszírozza. Az Európai Unió felé elszámolt, de
az Európai Unió által meg nem térített összegek közötti
különbözet a Munkaerõpiaci Alapot terheli.”

(16) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
36. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(2) Közcélú munkavégzés keretében
a) az a települési önkormányzati feladat, amelynek

ellátásáról a települési önkormányzat jogszabály vagy ön-
kéntes vállalása alapján gondoskodik,

b) az a jogszabályon alapuló állami vagy helyi önkor-
mányzati feladat, amelynek ellátásában a települési önkor-
mányzat megállapodás alapján közremûködik, továbbá

c) az a)–b) pontban foglalt feladatok ellátásához szük-
séges feltételeket megteremtõ, javító tevékenység
látható el.”

(17) Az Szt. 36. §-ának (5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a § a következõ
(6)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (4) bekezdés szerinti, közcélú munkavégzésre
irányuló munkaszerzõdést munkáltatóként

a) a települési önkormányzat, vagy
b) a közfoglalkoztatási feladatok ellátását magára vál-

laló önkormányzati társulás, vagy
c) a települési önkormányzat által a közcélú munka

megszervezésével megbízott szervezet, vagy
d) az a)–c) pontok hatálya alá nem tartozó, a (2) bekez-

dés szerinti feladatokat ellátó szervezet
kötheti meg.

(6) Az (5) bekezdés a)–c) pontjai szerinti munkáltató
által megkötött, közcélú munkavégzésre irányuló munka-
szerzõdésben a munkavégzés helyére vonatkozó, a Munka
Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény
76/C. §-a szerinti rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a munkavégzés helyeként az (5) bekez-
dés d) pontja szerinti szervezet székhelye, illetve telephe-
lye is megjelölhetõ.

(7) Ha az (5) bekezdés a)–c) pontjai szerinti munkáltató
által megkötött, közcélú munkavégzésre irányuló munka-
szerzõdésben a munkavégzés helyeként az (5) bekezdés
d) pontja szerinti szervezet székhelye, illetve telephelye
kerül megjelölésre, úgy a munkáltatót megilletõ jogok és
kötelezettségek – a munkaszerzõdés módosítását, meg-
szüntetését és a munkabér kifizetését kivéve – az (5) be-
kezdés d) pontja szerinti szervezetet illetik meg, illetve ter-
helik.

(8) Az (5) bekezdés szerinti munkáltató a foglalkozás-
egészségügyi szakellátást nyújtó szolgálatnál kezdemé-
nyezheti a (3) bekezdés szerinti személy adott munkakörre
való alkalmasságának körében adott vélemény felülvizs-
gálatát.”

(18) Az Áht. 15. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A rendezett munkaügyi kapcsolatok (5) bekezdés-
ben meghatározott feltételeinek való megfelelés hiánya
esetén – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – támoga-
tás nem nyújtható.”

(19) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Áht.
13/A. §-a (5) bekezdésében a ,,foglalt támogatás” szöveg-
rész helyébe a ,,foglalt, valamint a társadalmi szervezetek
és az alapítványok által igényelt, a program befejezéséhez
kapcsolódó támogatások” szövegrész lép.

(20) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Met.
7/A. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Amennyiben a munkaügyi hatóság a munkáltatót
külföldi engedély nélkül történõ foglalkoztatása miatt
a Munkaerõpiaci Alapba történõ befizetésre kötelezte,
ugyanezen jogsértésre tekintettel munkaügyi bírság egy-
idejûleg nem alkalmazható.”

(21) A Met. 8/C. §-ának (4)–(5) bekezdése helyébe
a következõ (4)–(6) bekezdés lép:
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„(4) A munkaügyi hatóság – az (5)–(6) bekezdésben
foglalt eltéréssel – az általa vezetett nyilvántartás adatai-
ból az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 15. §-a (5) bekezdésében meghatá-
rozott jogsértést elkövetett, jogerõs és végrehajtható köz-
igazgatási vagy – a közigazgatási határozat bírósági felül-
vizsgálata esetén – bírósági határozattal munkaügyi bír-
sággal sújtott foglalkoztatókra vonatkozó, az (1) bekezdés
a)–d) pontjában meghatározott adatokat, valamint a köz-
igazgatási határozat bírósági felülvizsgálata esetén az
e) pontban foglalt adatokat abban az esetben, ha a bíróság
a keresetet elutasító vagy a közigazgatási határozatot meg-
változtató döntést hozott, a honlapján történõ közzététel
útján nyilvánosságra hozza. E rendelkezés alkalmazása
során a határozat végrehajthatóvá válásán a Ket. szabályai
szerinti végrehajthatóvá válást kell érteni.

(5) A munkaügyi hatóság az Áht. 15. §-a (5) bekezdésé-
nek c)–h) pontjában meghatározott munkaügyi jogsértést
elkövetõ foglalkoztatókra vonatkozó adatokat az Áht.
15. §-a (7) bekezdésének b) pontja szerinti ismételt jogsér-
tés jogerõs és végrehajtható határozattal történõ megálla-
pítása esetén hozza nyilvánosságra. E rendelkezés alkal-
mazásában – több telephellyel rendelkezõ munkáltató ese-
tében – ismételt jogsértésen az ugyanazon telephelyen két-
éves idõszakon belül jogerõs és végrehajtható határozattal
megállapított azonos jogsértést kell érteni.

(6) Ha a munkaügyi hatóság tudomására jutott, hogy
határozatának bírósági felülvizsgálata iránt keresetet indí-
tottak,

a) a (4)–(5) bekezdésben foglalt adatokat a bíróság jog-
erõs és végrehajtható határozatában foglalt döntésre figye-
lemmel teszi közzé,

b) – amennyiben a (4)–(5) bekezdés szerinti adatok
nyilvánosságra hozatalára már sor került – intézkedik
a honlapon nyilvánosságra hozott adatok törlésérõl.”

(22) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 49/B. §-a (10) bekezdésének d) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[(10) A (9) bekezdés rendelkezésétõl eltérõen a vállal-
kozói személyi jövedelemadó a (8) bekezdés rendelkezése
szerint megállapított vállalkozói adóalap – ha nemzetközi
szerzõdés rendelkezésébõl következik, a módosított vállal-
kozói adóalap – 50 millió forintot meg nem haladó összege
után 10 százalék, feltéve, hogy az egyéni vállalkozó e be-
kezdés rendelkezésének alkalmazását választja, és]

„d) vele szemben az államháztartásról szóló törvény-
ben meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének megsértése miatt az adóévben és a meg-
elõzõ adóévben a munkaügyi hatóság, az adóhatóság vagy
az egyenlõ bánásmód követelményének ellenõrzésére
jogosult hatóság jogerõs és végrehajtható közigazgatási
határozata, illetõleg – a határozat bírósági felülvizsgálata
esetén – jogerõs bírósági határozat nem szabott ki munka-
ügyi, vagy az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség
elõmozdításáról szóló törvényben meghatározott bírságot

vagy az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti mulasztási
bírságot.”

(23) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 19. §-a (3) bekezdésének
d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(3) A 10 százalékos adókulcsot az adózó akkor alkal-
mazhatja, ha]

„d) az államháztartásról szóló törvényben meghatáro-
zott, a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének
való megfelelés hiányát az adóévben és a megelõzõ adó-
évben a munkaügyi hatóság, az adóhatóság vagy az egyen-
lõ bánásmód követelményének ellenõrzésére jogosult ha-
tóság jogerõs és végrehajtható közigazgatási határozata,
illetõleg – a határozat bírósági felülvizsgálata esetén – jog-
erõs bírósági határozat nem szabott ki munkaügyi, vagy az
egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításá-
ról szóló törvényben meghatározott bírságot vagy az adó-
zás rendjérõl szóló törvény szerinti mulasztási bírságot.”

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány
102/2009. (V. 11.) Korm.

rendelete
az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának

biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi
aktusokban elõírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási

és jelentéstételi kötelezettségek teljesítésérõl

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés c) pontjában és 40. § (3) bekezdésében
megállapított feladatkörében eljárva, továbbá a 24. § te-
kintetében a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi
XXVIII. törvény 39. § b) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában
megállapított feladatkörében eljárva a következõket ren-
deli el:

I. Fejezet

A MÛSZAKI TARTALMÚ JOGSZABÁLYTERVEZETEK
EGYEZTETÉSE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGGAL

ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGRÕL SZÓLÓ
MEGÁLLAPODÁSBAN RÉSZES ÁLLAMOKKAL

Általános rendelkezések

1. §

(1) A mûszaki tartalmú jogszabályok elõkészítése és
megalkotása során e fejezet rendelkezései szerint kell el-
járni.
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(2) A mûszaki tartalmú jogszabály tervezetére (a továb-
biakban: tervezet) vonatkozó, e fejezetben meghatározott
kötelezettségek teljesítéséért a jogszabály tárgya szerint
hatáskörrel rendelkezõ vagy a kijelölt miniszter (a továb-
biakban: szakminiszter) felelõs.

(3) Az e fejezetben elõírt bejelentéseket és észrevétele-
ket az iparügyekért felelõs miniszter által mûködtetett
Notifikációs Központon (a továbbiakban: Notifikációs
Központ) keresztül kell megtenni, a 13. § rendelkezései
szerint.

2. §

(1) E fejezet alkalmazásában
a) termék: minden iparilag elõállított termék és mezõ-

gazdasági termék, ideértve a halfeldolgozási, a vad- és er-
dõgazdálkodási termékeket is;

b) információs társadalommal összefüggõ szolgálta-
tás: elektronikus úton, távollévõk részére, rendszerint el-
lenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez
a szolgáltatás igénybe vevõje egyedileg fér hozzá; ahol

ba) az elektronikus út elektronikus adatfeldolgozást,
-tárolást, illetve -továbbítást végzõ vezetékes, rádiótechni-
kai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalma-
zását,

bb) a távollévõk részére történõ szolgáltatásnyújtás
a felek egyidejû jelenlétének hiányát,

bc) a szolgáltatás igénybe vevõjének egyedi hozzáféré-
se a szolgáltatásnak a felhasználó által egyedileg elérhetõ
hozzáférési pontba történõ adatátvitel útján való biztosí-
tását
jelenti;

c) mûszaki leírás:
ca) olyan részletes leírás, amely meghatározza a ter-

méktõl elvárt jellemzõket, így különösen annak minõségi
színvonalát, teljesítményét, biztonságosságát vagy mére-
tét; ideértve a termékre alkalmazandó olyan követelmé-
nyeket is, mint a termék megnevezése, szóhasználat, jelö-
lés, címkézés, csomagolás, vizsgálati kötelezettség, vizs-
gálati módszer és megfelelõségértékelési eljárás,

cb) a termõföld, az állattenyésztés és a halászat termé-
keire, valamint az ezekhez közvetlenül kapcsolódó elsõ
feldolgozási szintû termékekre, az emberi és az állati fo-
gyasztásra szánt termékekre, vagy az emberi felhasználás-
ra kerülõ gyógyszerek törzskönyvezésérõl és forgalomba
hozatali engedélyezésérõl szóló külön jogszabályban
meghatározott gyógyászati termékekre alkalmazandó elõ-
állítási módszer és eljárás, továbbá

cc) a cb) alpontban nem említett termékre vonatkozó
elõállítási módszer és eljárás is, amennyiben az befolyá-
solja a termék jellemzõit;

d) egyéb követelmény: a mûszaki leíráson kívüli, a ter-
mékre vonatkozóan különösen a fogyasztók vagy a kör-
nyezet védelme céljából elõírt követelmény, amely befo-
lyásolja a termék forgalomba hozatal utáni életciklusát;
így különösen a használat, az újrafeldolgozás, az újrafel-
használás vagy hulladékkezelés feltételei, amennyiben

ezek jelentõsen befolyásolhatják a termék összetételét, ter-
mészetét vagy forgalmazását;

e) információs társadalommal összefüggõ szolgálta-
tásra vonatkozó jogszabály: a b) pont értelmében vett szol-
gáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására, külö-
nösen a szolgáltatóra, a szolgáltatásra és a szolgáltatást
igénybe vevõre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó
jogszabály, ide nem értve az olyan jogszabályt, amelynek
tárgya nem kifejezetten az információs társadalommal
összefüggõ szolgáltatás szabályozása, hanem az informá-
ciós társadalommal összefüggõ szolgáltatási tevékenység-
re vonatkozó hatása csak közvetett;

f) mûszaki tartalmú jogszabály: mûszaki leírást, illetve
egyéb követelményt tartalmazó, valamint az információs
társadalommal összefüggõ szolgáltatásra vonatkozó jog-
szabály, továbbá az a jogszabály, amely valamely termék
gyártását, behozatalát, forgalmazását vagy használatát,
vagy valamely információs társadalommal összefüggõ
szolgáltatás nyújtását vagy használatát, illetve valamely
szolgáltató létrehozását megtiltja.

(2) Az 1. mellékletben megjelölt szolgáltatások nem tar-
toznak az (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá, mert nem
tekinthetõk távollévõk részére nyújtott szolgáltatásnak,
elektronikus úton nyújtott szolgáltatásnak vagy a szolgál-
tatás igénybe vevõjének egyedi hozzáférésével nyújtott
szolgáltatásnak.

3. §

(1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel nem kell
alkalmazni e fejezet rendelkezéseit arra a tervezetre, amely

a) rádiós vagy televíziós mûsorszolgáltatásra vonat-
kozik,

b) az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatko-
zó európai uniós jogi szabályozás által érintett területen ál-
lapít meg rendelkezéseket,

c) a pénzügyi szolgáltatásokra – így különösen a befek-
tetési szolgáltatásokra, banki szolgáltatásokra, biztosítási
és viszontbiztosítási mûveletekre, határidõs vagy opciós
ügyletekkel kapcsolatos szolgáltatásokra, valamint
a nyugdíjalapokkal kapcsolatos mûveletekre – vonatkozó
európai uniós jogi szabályozás által érintett területeken ál-
lapít meg rendelkezéseket,

d) az értékpapír-befektetési szolgáltatásokra és az
ezekkel összefüggésben klíring vagy elszámolási tevé-
kenységet végzõ szervezetekre vonatkozóan állapít meg
rendelkezéseket,

e) a személyeknek a termékek használatával kapcsola-
tos védelme érdekében az Európai Közösséget létrehozó
szerzõdéssel összhangban álló intézkedéseket állapít meg,
feltéve, hogy ezek nincsenek hatással a termékekre,

f) olyan kötelezõ európai uniós jogi aktus átültetését
vagy végrehajtását szolgálja, amely mûszaki leírást vagy
információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásra vo-
natkozó szabályt fogalmaz meg,
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g) olyan nemzetközi megállapodásból származó köte-
lezettség teljesítését biztosítja, amely közös mûszaki leírás
vagy információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás-
ra vonatkozó szabály elfogadását eredményezi az Európai
Közösség részérõl,

h) európai uniós jogi aktusban elõírt védzáradékban
biztosított lehetõséggel él,

i) az Európai Közösségek Bírósága ítéletének végre-
hajtására korlátozódik,

j) korábbi mûszaki tartalmú jogszabály módosítására
szorítkozik, az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizott-
ság) észrevételének megfelelõen, az áruk vagy a szolgálta-
tások szabad áramlását, illetve a letelepedés szabadságát
gátló akadály elhárítása céljából.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában hivatkozott rendelke-
zéseket tartalmazó, elfogadott jogszabályt a pénzügymi-
niszter a 7. § (6) bekezdése szerint bejelenti a Bizott-
ságnak.

A jogszabálytervezetek bejelentése

4. §

(1) A tervezetet be kell jelenteni a Bizottságnak. A beje-
lentésben meg kell jelölni a szabályozás szükségességének
indokait.

(2) A tervezetet a közigazgatási egyeztetést követõen,
miniszteri rendelet tervezete esetében a miniszter általi
aláírást, kormányrendelet vagy törvény tervezete esetében
a Kormány döntését megelõzõen kell bejelenteni.

(3) A bejelentéssel szükség szerint meg kell küldeni
a tervezettel közvetlenül összefüggõ, annak megítélését
befolyásoló jogszabályi rendelkezések szövegét, kivéve,
ha ezek közlése egy korábbi bejelentés kapcsán már meg-
történt.

(4) Ha a tervezet célja vegyi anyag, készítmény vagy
termék forgalmazásának vagy használatának a közegész-
ségre, a fogyasztók vagy a környezet védelmére hivatko-
zással történõ korlátozása, a bejelentés során

a) rendelkezésre kell bocsátani az érintett anyaggal, ké-
szítménnyel vagy termékkel, valamint az ismert és rendel-
kezésre álló helyettesítõ anyagokkal kapcsolatos vala-
mennyi releváns adat rövid tartalmi ismertetését, illetve az
ezekre való hivatkozások összesítését, ha ilyen létezik, és

b) tájékoztatást kell adni az intézkedésnek a köz-
egészségre és a fogyasztók, illetve a környezet védel-
mére gyakorolt várható hatásairól, a külön jogszabály-
ban, illetve az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó
jogi aktusában elõírt rendelkezéseknek megfelelõen
elkészített biztonsági adatlappal vagy kémiai biztonsá-
gi jelentéssel együtt.

(5) Ha a tervezetet más kötelezõ európai uniós jogi ak-
tus alapján be kell jelenteni a Bizottságnak, az elõbbi beje-
lentés, feltéve, hogy abban megfelelõ hivatkozás történt

a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre
(a továbbiakban: 98/34/EK irányelv), megfelel az e rende-
let szerinti bejelentésnek.

(6) Ha a bejelentés során szolgáltatott adatok bizalmas
információként történõ kezelése indokolt, ezt az indokok
megadásával kezdeményezni kell.

A bejelentést követõ eljárás

5. §

(1) A tervezet a Bizottság és az Európai Gazdasági Tér-
ségrõl szóló megállapodásban részes többi állam (a továb-
biakban: EGT-államok) számára az észrevételezés lehetõ-
ségének biztosítása céljából nem nyújtható be a Kormány-
hoz, illetve – miniszteri rendelet esetében – nem terjeszt-
hetõ a miniszter általi aláírásra a bejelentésnek a Bizottság
általi kézhezvételétõl számított három hónapig, ha a (2), il-
letve a (3) bekezdés más határidõt nem határoz meg.

(2) A tervezet – az információs társadalommal össze-
függõ szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok tervezete ki-
vételével – nem nyújtható be a Kormányhoz, illetve mi-
niszteri rendelet esetében nem terjeszthetõ a miniszter ál-
tali aláírásra a bejelentésnek a Bizottság általi kézhezvéte-
létõl számított

a) hat hónapig, ha a Bizottság vagy egy másik EGT-ál-
lam az (1) bekezdésben említett három hónapos határidõn
belül részletes véleményben az áruk szabad áramlása aka-
dályozására hivatkozással kifogásolja a tervezetet,

b) tizenkét hónapig, ha a Bizottság az (1) bekezdésben
említett három hónapos határidõn belül a tervezet szabá-
lyozási tárgyában kötelezõ uniós jogi aktus javaslatának
kidolgozására irányuló szándékát, illetve ilyen javaslat
meglétét jelzi,

c) tizennyolc hónapig, ha az Európai Unió Tanácsa
a b) pontban meghatározott tizenkét hónapos határidõn
belül az adott szabályozási tárgyban közös álláspontot fo-
gad el.

(3) Az információs társadalommal összefüggõ szolgál-
tatásra vonatkozó jogszabály tervezete nem nyújtható be
a Kormányhoz, illetve – miniszteri rendelet esetében –
nem terjeszthetõ a miniszter általi aláírásra a bejelentésnek
a Bizottság általi kézhezvételétõl számított

a) négy hónapig, ha a Bizottság vagy egy másik
EGT-állam az (1) bekezdésben említett három hónapos ha-
táridõn belül részletes véleményben a szolgáltatások sza-
bad áramlása, illetve a letelepedés szabadsága akadályozá-
sára hivatkozással kifogásolja a tervezetet,

b) tizenkét hónapig, ha a Bizottság az (1) bekezdésben
említett három hónapos határidõn belül a tervezet szabá-
lyozási tárgyában kötelezõ uniós jogi aktus javaslatának
meglétét jelzi,

c) tizennyolc hónapig, ha az Európai Unió Tanácsa
a b) pontban meghatározott tizenkét hónapos határidõn
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belül az adott szabályozási tárgyban közös álláspontot fo-
gad el.

(4) A (2) bekezdés b) és c) pontja, illetve a (3) bekezdés
b) és c) pontja szerinti kötelezettség megszûnik, ha

a) a Bizottság a kötelezõ uniós jogi aktus kidolgozására
irányuló szándékának, illetve erre vonatkozó tervezetének
vagy javaslatának visszavonásáról tájékoztat, vagy

b) a Bizottság vagy a Tanács kötelezõ uniós jogi aktust
fogadott el.

6. §

(1) Nem kell alkalmazni az 5. § rendelkezéseit , ha
a) a közegészség, közbiztonság, a növények vagy álla-

tok védelmével összefüggõ súlyos és elõre nem látott kö-
rülmények által kiváltott sürgõs ok miatt, illetve informá-
ciós társadalommal összefüggõ szolgáltatásra vonatkozó
jogszabály tervezete esetében közérdekbõl is, különösen
a kiskorúak védelmében, vagy

b) a pénzügyi rendszer biztonságának és sértetlenségé-
nek védelmével, különösen a betétesek, a befektetõk és
a biztosítottak védelmével kapcsolatos súlyos körülmé-
nyek által kiváltott sürgõs ok miatt
a tervezet mielõbbi megalkotásához fûzõdõ érdek nem te-
szi lehetõvé az egyeztetést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a bejelentésben
meg kell jelölni a sürgõsség okát.

(3) Nem kell alkalmazni az 5. § rendelkezéseit, ha a ter-
vezet gyártási tilalmat ír elõ, azonban nem gátolja az áruk
szabad áramlását.

(4) Nem kell alkalmazni az 5. § rendelkezéseit, ha a ter-
vezetben foglalt mûszaki leírás vagy egyéb követelmény,
illetve az információs társadalommal összefüggõ szolgál-
tatásra vonatkozó jogszabály tervezete olyan adó- vagy
pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatos, amelyek a mûszaki
leírás vagy egyéb követelmény, illetve az információs tár-
sadalommal összefüggõ szolgáltatásra vonatkozó jogsza-
bály betartásának ösztönzése révén befolyásolják a termé-
kek fogyasztását vagy az információs társadalommal
összefüggõ szolgáltatások igénybevételét. Nem alkalmaz-
ható ez a kivétel a társadalombiztosítási rendszerhez kap-
csolódó tervezetre.

7. §

(1) A tervezetre vonatkozóan a Bizottság és az EGT-ál-
lamok részérõl tett észrevételeket a tervezet véglegesítése
során a lehetõ legnagyobb mértékben figyelembe kell ven-
ni. A Bizottság észrevételeinek figyelembevételére vonat-
kozó kötelezettség a 6. § (1) bekezdése szerinti esetben is
fennáll.

(2) A Bizottság vagy egy másik EGT-állam a tervezetre
vonatkozó, az 5. § (2) bekezdés a) pontjában, illetve az 5. §

(3) bekezdés a) pontjában említett részletes véleményének
figyelembevételét megvalósító intézkedést, illetve infor-
mációs társadalommal összefüggõ szolgáltatásra vonatko-
zó tervezet esetében a 9. § (2) bekezdése szerinti indokot
közölni kell a Bizottsággal.

(3) Az 5. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben bizto-
sítani kell a tervezetnek az idõközben elfogadott uniós jogi
aktussal való összhangját.

(4) A tervezetnek a bejelentést követõ olyan módosítása
esetén, amely jelentõsen érinti a hatálymeghatározást, le-
rövidíti a felkészülési idõt, további részletes leírásokkal
vagy követelményekkel egészíti azt ki, illetve a már meg-
lévõ követelmények szigorításával jár, a módosított terve-
zetet ismételten be kell jelenteni.

(5) Ha a Kormány által elõterjesztett törvényjavaslatot
a módosító indítványok a (4) bekezdés szerint érintik,
a Kormány a módosító indítványokról történt szavazást
követõen az ismételt bejelentés érdekében – ha a bejelen-
tés másként nem biztosítható – a törvényjavaslatot vissza-
vonja.

(6) Az elfogadott mûszaki tartalmú jogszabály szövegét
haladéktalanul közölni kell a Bizottsággal.

8. §

Az e fejezet hatálya alá tartozó mûszaki tartalmú jogsza-
bályban, annak záró rendelkezései között hivatkozni kell
a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel mó-
dosított 98/34/EK irányelv alapján elõírt egyeztetés meg-
történtére. A hivatkozás formáját a 2. melléklet tartal-
mazza.

Más EGT-államok mûszaki szabálytervezeteinek
észrevételezése

9. §

(1) A szakminiszter az EGT-államok Bizottság által
megküldött mûszaki szabálytervezeteire vonatkozóan az
áruk vagy a szolgáltatások szabad áramlása, illetõleg a le-
telepedés szabadsága akadályozása szempontjából a beje-
lentés kézhezvételétõl számított három hónapon belül ész-
revételt, illetve részletes véleményt tehet.

(2) Információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás-
ra vonatkozó szabálytervezet nem kifogásolható olyan
kultúrpolitikai intézkedések tekintetében, amelyeket az
EGT-államok az európai uniós joggal összhangban, nyelvi
eltéréseikre, sajátos nemzeti és regionális jellegzetessé-
geikre, illetve kulturális örökségükre tekintettel fogadhat-
nak el.

(3) Ha a szabálytervezetben foglalt mûszaki leírás vagy
egyéb követelmény, illetve az információs társadalommal
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összefüggõ szolgáltatásra vonatkozó szabálytervezet
olyan adó- vagy pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatos,
amelyek a mûszaki leírás vagy egyéb követelmény, illetve
az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásra
vonatkozó szabály betartásának ösztönzése révén befolyá-
solják a termékek fogyasztását vagy az információs társa-
dalommal összefüggõ szolgáltatások igénybevételét,
a szabálytervezetre adott észrevétel vagy részletes véle-
mény csak olyan szempontokra vonatkozhat, amelyek
a kereskedelmet vagy – az információs társadalommal
összefüggõ szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések te-
kintetében – a szolgáltatások szabad áramlását, illetve
a szolgáltató vállalkozások letelepedési szabadságát gátol-
hatják, és nem vonatkozhat az intézkedés adó- vagy pénz-
ügyi szempontjaira.

10. §

A mûszaki szabálytervezetre vonatkozó információk bi-
zalmas kezelésére vonatkozó kérés esetén az érintett mû-
szaki szabálytervezetre vonatkozó információk megisme-
résére csak az jogosult, akinek ez az észrevételezés ellátá-
sa érdekében indokolt. A megismerés indokoltságáról
a szakminiszter dönt. Az információk bizalmas kezelésé-
nek kötelezettsége nem érinti független szakértõk bevoná-
sának lehetõségét.

A bejelentések és közlések továbbítása

11. §

(1) A Notifikációs Központ az e fejezetben szabályozott
egyeztetés érdekében

a) a többi EGT-állam Bizottság által megküldött beje-
lentéseit, továbbá a Bizottságtól, illetve az EGT-államok-
tól a szakminiszter által megtett bejelentésre érkezõ észre-
vételt vagy véleményt továbbítja a szakminiszternek, és

b) a szakminiszter által megküldött bejelentést, a többi
EGT-állam bejelentéseire tett észrevételt vagy véleményt,
valamint a Bizottság, illetve az EGT-államok közléseire
adott választ továbbítja a Bizottsághoz.

(2) A bejelentések megtételéhez szükséges információt
a szakminiszter – annak tartalmáért való felelõsséggel –
köteles a Notifikációs Központnak az e fejezetben megha-
tározott határidõkön belül megküldeni, illetve a feladatkö-
rébe tartozó területen észrevételeit megtenni.

(3) Ha más EGT-állam mûszaki szabálytervezete több
miniszter feladatkörét érinti, az érintett miniszterek az
egységes álláspont kialakítása érdekében egymással
egyeztetnek; egységes álláspont hiányában a Notifikációs
Központ nem továbbít magyar észrevételt.

(4) Az e fejezet szerinti egyeztetéssel érintett miniszte-
rek az általuk vezetett minisztériumban a végrehajtás meg-
könnyítése érdekében kapcsolattartó személyt és szerve-

zeti egységet jelölnek ki, amelyrõl értesítik a Notifikációs
Központot.

12. §

(1) A Notifikációs Központ a beérkezett bejelentéseket,
valamint az azokra vonatkozó észrevételeket, véleménye-
ket azok továbbítása elõtt nyilvántartásba veszi.

(2) Az iparügyekért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium honlapján hivatkozást kell elhelyezni a Bizott-
ság által üzemeltetett, az egyeztetési eljárás dokumentu-
mait tartalmazó, bárki által hozzáférhetõ és kereshetõ adat-
bázis elérhetõségére.

13. §

(1) A szakminiszter a bejelentés megtétele érdekében
megküldi a Notifikációs Központnak

a) a 3. melléklet szerinti, kitöltött bejelentõ adatlap for-
manyomtatványt,

b) a tervezet szövegét teljes terjedelemben, valamint
c) a tervezet által közvetlenül érintett egyéb szabályo-

zás szövegét.

(2) A Notifikációs Központ a nyilvántartásba vételt
követõen a bejelentõ adatlapot, a tervezetet, valamint az
érintett egyéb szabályozás szövegét továbbítja a Bizott-
ságnak.

(3) A bejelentõ adatlap 16. pontjának kitöltése esetén
a Notifikációs Központ eljár a Kereskedelem Technikai
Akadályairól szóló Megállapodásban elõírt bejelentési kö-
telezettség külön jogszabályban meghatározottak szerinti
teljesítése érdekében.

(4) A tervezet egyeztetésével összefüggõ további közlé-
seket a szakminiszter a 4. melléklet szerinti formanyomtat-
vány felhasználásával teszi meg.

(5) Az eljárás elektronikus levél útján történik.

II. Fejezet

A 2679/98/EK TANÁCSI RENDELET SZERINTI
ÉRTESÍTÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁSI ELJÁRÁS

Általános rendelkezések

14. §

(1) A 2679/98/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban:
2679/98/EK rendelet) az áruk szabad áramlása akadályai-
ról történõ értesítési kötelezettséggel összefüggésben
meghatározott eljárás végrehajtása során e fejezet rendel-
kezései szerint kell eljárni.

(2) A Notifikációs Központ az (1) bekezdés szerinti el-
járás végrehajtása érdekében
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a) a Bizottságtól, illetve az EGT-államoktól érkezõ ér-
tesítést és tájékoztatást kérõ megkeresést továbbítja a ha-
táskörrel rendelkezõ központi államigazgatási szervhez,
illetve a közúti, vasúti, légi és vízi közlekedési tájékoztatás
országos szolgálatát ellátó szervhez (a továbbiakban
együtt: eljáró szervek), és

b) az eljáró szervek által megküldött értesítést, tájékoz-
tatást kérõ megkeresést, valamint a Bizottság, illetve az
EGT-államok megkeresésére adott választ továbbítja a Bi-
zottsághoz.

(3) A 2679/98/EK rendeletben elõírt értesítések megté-
teléhez és tájékoztatások megadásához szükséges infor-
mációt az eljáró szervek – azok tartalmáért való felelõs-
séggel – kötelesek a Notifikációs Központnak
a 2679/98/EK rendeletben meghatározott határidõkön be-
lül megküldeni.

(4) A 2679/98/EK rendelet végrehajtásában érintett
központi államigazgatási szervek, valamint a közúti, vas-
úti, légi és vízi közlekedési tájékoztatás országos szolgála-
tát ellátó szervek a végrehajtás megkönnyítése érdekében
kapcsolattartó személyt és szervezeti egységet jelölnek ki,
amelyrõl értesítik a Notifikációs Központot.

Az eljárás részletes szabályai

15. §

(1) Az eljáró szervek haladéktalanul értesítik a Notifi-
kációs Központot a tudomásukra jutott, az áruk szabad
áramlásának a 2679/98/EK rendelet 1. cikke szerinti aka-
dályairól.

(2) Az értesítés elektronikus levélben, kivételesen sür-
gõs esetben telefonon vagy telefaxon történik.

(3) Az értesítésben az 5. mellékletben meghatározott
adattartalommal tájékoztatást kell adni

a) az akadály mibenlétérõl,

b) az akadály fennállásának idõtartamáról, amennyiben
az ismert, és

c) az akadály elhárítása érdekében tett intézkedésekrõl.

(4) A gyülekezési jog és a sztrájkjog gyakorlásával
összefüggõ akadályok tekintetében a (3) bekezdés c) pont-
ja szerinti intézkedések alatt az e jogok tiszteletben tartá-
sával megtehetõ intézkedéseket kell érteni.

(5) A Notifikációs Központ a (3) bekezdés szerinti érte-
sítést a nyilvántartásba vételt követõen elektronikus levél-
ben haladéktalanul továbbítja a Bizottságnak.

(6) A Notifikációs Központ a Bizottságtól érkezõ, más
EGT-állam területén lévõ akadályról szóló értesítést – ha
az akadály az értesítés szerint még fennáll – a gazdasági
élet szereplõinek tájékoztatása érdekében haladéktalanul
továbbítja a közúti, vasúti, légi, illetve vízi közlekedési tá-
jékoztatás országos szolgálatát ellátó szervhez, amely azt
a honlapján és szükség szerint más megfelelõ módon köz-
zéteszi.

(7) A Notifikációs Központ a Bizottságtól érkezõ, be
nem jelentett magyarországi akadályról szóló értesítést to-
vábbítja az eljáró szervnek a 2679/98/EK rendelet 5. cikk
(4) és (5) bekezdése szerinti határidõ figyelembevételével
történõ intézkedésre.
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III. Fejezet

A 764/2008/EK EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI
RENDELET VÉGREHAJTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÕ

ELJÁRÁSOK

Általános rendelkezések

16. §

(1) E fejezet alkalmazásában:
a) mûszaki szabály: a 764/2008/EK európai parlamenti

és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 764/2008/EK rende-
let) 2. cikke (2) bekezdésében ekként meghatározott foga-
lom,

b) hatóság: a 764/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó
határozat hozatalára hatáskörrel és illetékességgel rendel-
kezõ szerv.

(2) Az igazságügyért felelõs miniszter a 764/2008/EK
rendelet hatálya alá nem tartozó intézkedések megállapít-
hatósága érdekében az általa vezetett minisztérium hon-
lapján tájékoztató jelleggel közli a 764/2008/EK rendelet
3. cikkében hivatkozott uniós jogi rendelkezéseket átülte-
tõ, illetve végrehajtó jogszabályi rendelkezések felsoro-
lását.

A termékinformációs kapcsolattartó pont kijelölése

17. §

A Kormány a 764/2008/EK rendeletben elõírt termékin-
formációs kapcsolattartó pontként a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatalt jelöli ki.

18. §

Az e fejezetben elõírt tájékoztatási és adatszolgáltatási
kötelezettségek végrehajtásának megkönnyítése érdeké-
ben az érintett miniszterek az általuk vezetett miniszté-
riumban, valamint az érintett hatóságok kapcsolattartó
személyt és szervezeti egységet jelölnek ki, amelyrõl érte-
sítik a termékinformációs kapcsolattartó pontot.

Adatbázis a 764/2008/EK rendelet 10. cikkében elõírt
tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez

19. §

(1) A termékinformációs kapcsolattartó pont
a 764/2008/EK rendelet 10. cikk (1) bekezdésében elõírt

tájékoztatási kötelezettség érdekében naprakész adatbázist
vezet az ott meghatározott információkról.

(2) Az adatbázis mûködtetéséhez a szükséges informá-
ciókat – azok tartalmáért való felelõsséggel – a követke-
zõk bocsátják magyar és angol nyelven a termékinformá-
ciós kapcsolattartó pont rendelkezésére:

a) a szakminiszter
aa) a mûszaki szabálynak minõsülõ jogszabályi rendel-

kezésekre vonatkozó adatokat,
ab) a valamely termékre vonatkozóan elõzetes engedé-

lyezési kötelezettséget elõíró jogszabályi rendelkezésekre
vonatkozó adatokat, továbbá

ac) az aa) és ab) alpontban említett jogszabályi rendel-
kezések végrehajtására eljáró hatóság és a fellebbezés el-
bírálására jogosult hatóság, továbbá – ha ettõl különbö-
zik – a felügyeleti szerv elérhetõségi adatait;

b) a hatóságok és a fellebbezés elbírálására jogosult ha-
tóságok, továbbá a felügyeleti szervek elérhetõségi adatai-
ban bekövetkezõ változásokat a az érintett hatóság, illetve
szerv;

c) a közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter a ható-
sági eljárásban rendelkezésre álló jogorvoslatokra vonat-
kozó általános tájékoztatást;

d) az iparügyekért felelõs miniszter
da) a kölcsönös elismerés elvére vonatkozó általános

tájékoztatást, valamint
db) a 764/2008/EK rendeletnek a Magyar Köztársaság-

ban történõ alkalmazására vonatkozó általános tájékoz-
tatást.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában elõírt tájékoztatás adat-
tartalmát a 6. melléklet határozza meg.

(4) A szakminiszter a (2) bekezdés
a) a) pontjában elõírtakat az érintett jogszabályi ren-

delkezés kihirdetésétõl,
b) b) pontja szerinti változásokat a változás bekövet-

keztétõl,
c) c) és d) pontja szerinti tájékoztatások tartalmában

bekövetkezõ változásokat, a változtatást elõíró jogszabá-
lyi rendelkezés kihirdetésétõl
számított három munkanapon belül köteles a termékinfor-
mációs kapcsolattartó pont honlapján rögzíteni.

(5) Ha a termékinformációs kapcsolattartó pont
a rendelkezésre álló információ hiányossága miatt nem
tudja ellátni a 764/2008/EK rendelet 10. cikk (1) be-
kezdésében elõírt tájékoztatási kötelezettséget, hala-
déktalanul megkeresi az információ rendelkezésre bo-
csátásért a (2) bekezdés szerint felelõs szervet, amely
három munkanapon belül köteles a kért információt
megadni.

(6) Az eljárás elektronikus levél útján történik.

(7) Az adatbázis nyilvános, azt a termékinformációs
kapcsolattartó pont honlapján magyar és angol nyelven,
bárki által hozzáférhetõ és kereshetõ módon közzé kell
tenni.
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Ügyfélszolgálat

20. §

(1) A termékinformációs kapcsolattartó pont
a 764/2008/EK rendelet 10. cikk (1) bekezdésében elõírt
tájékoztatási kötelezettségnek ügyfélszolgálat útján tesz
eleget, telefonon és elektronikus levélben.

(2) A tájékoztatásnak a 764/2008/EK rendelet 10. cikk
(2) bekezdésében elõírt határidõben történt megadása el-
lenõrizhetõsége érdekében az ügyfélszolgálat a telefonon
beérkezõ megkeresések kapcsán történõ eljárásról hivata-
los feljegyzést készít. A hivatalos feljegyzés tartalmazza
az ügyirat számát, a feljegyzés felvételének idõpontját,
a telefonhívás idõpontját és idõtartamát, a tájékoztatáské-
rés tárgyát, a megadott tájékoztatás tartalmát, az eljáró
ügyintézõ nevét és aláírását. A hivatalos feljegyzéseket
három évig meg kell õrizni.

(3) A (2) bekezdés szerinti hivatalos feljegyzés elkészí-
tése érdekében a termékinformációs kapcsolattartó pont
a telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítheti. A
hangfelvétel készítésérõl a megkeresõt a telefonos ügyin-
tézés kezdetekor tájékoztatni kell. A hangfelvételt a hiva-
talos feljegyzés elkészítését követõen meg kell semmi-
síteni.

A hatóságok eljárása

21. §

A hatóságok a 16. § (1) bekezdés b) pontjában hivatko-
zott határozatok meghozatalát célzó eljárásban
a 764/2008/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelõen
járnak el, azzal, hogy a Bizottságnak a 764/2008/EK ren-
delet 6. cikk (2) bekezdése szerinti értesítése érdekében
a határozatot postai úton vagy elektronikus levélben to-
vábbítani kell a Bizottságnak.

A 764/2008/EK rendelet 12. cikkében elõírt jelentéstételi
kötelezettség teljesítése

22. §

(1) A 764/2008/EK rendelet 12. cikk (1) bekezdésében
elõírt jelentéstételi kötelezettség teljesítése érdekében
a hatóságok a termékinformációs kapcsolattartó pont fel-
hívására a Bizottság által a termékinformációs kapcsolat-
tartó pontnak tûzött határidõ lejártát megelõzõen legké-
sõbb húsz munkanappal megküldik a termékinformációs
kapcsolattartó pontnak a 7. melléklet szerinti, az elõzõ évre
vonatkozóan kitöltött adatlapot.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás elektroni-
kus levélben történik.

(3) A 764/2008/EK rendelet 12. cikk (1) bekezdésében
elõírt jelentéstételi kötelezettséget a Bizottság felé a ter-
mékinformációs kapcsolattartó pont teljesíti.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

23. §

Ez a rendelet 2009. május 13-án lép hatályba.

Módosuló jogszabályi rendelkezések

24. §

(1) Az európai szabványügyi szervezetekkel és az Euró-
pai Unió tagállamai nemzeti szabványügyi testületeivel
való együttmûködésrõl szóló 151/2004. (V. 14.) Korm.
rendelet [a továbbiakban: 151/2004. (V. 14.) Korm. rende-
let] 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) A Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban:
MSZT) tájékoztatja az Európai Bizottságot (a továbbiak-
ban: Bizottság), az európai szabványügyi szervezeteket
– azok eljárásrendjének megfelelõen –, valamint az Euró-
pai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes
többi államnak (a továbbiakban: EGT-államok) az 1. és 2.
mellékletben felsorolt szabványügyi testületeit (a továb-
biakban: EGT-államok nemzeti szabványügyi testületei)
azokról a tárgykörökrõl, amelyekkel kapcsolatban – azok-
nak a nemzeti szabványosítási programba történt felvéte-
lével – szabvány kidolgozásáról vagy módosításáról hatá-
rozott.”

(2) A 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelet 2. § (2) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A nyilvánosságra hozott szabványtervezetekre az
Sztv. 13. § g) pontjában említett eljárási rendben az Sztv.
14. § (1) bekezdés c) pontja alapján szabályozottak szerint
az EGT-államokban letelepedett vállalkozások, fogyasz-
tók, illetve azok érdek-képviseleti szervezetei is tehetnek
felszólalást.”

(3) A 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelet 4. § (2) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a szabványo-
sítási tevékenységre, amennyiben az a szakminiszter fel-
kérésére, meghatározott termékre vonatkozó mûszaki tar-
talmú jogszabály elõkészítésében való közremûködés ke-
retében történik. Ez esetben a jogszabály elõkészítésérõl
kell tájékoztatni a Bizottságot az áruk és egyes szolgáltatá-
sok szabad áramlásának biztosításával összefüggésben
egyes európai uniós jogi aktusokban elõírt bejelentési, ér-
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tesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek telje-
sítésérõl szóló külön jogszabályban foglaltak szerint.”

(4) A 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelet 5. § (2) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ez a rendelet – az Sztv.-vel együtt – a mûszaki
szabványok és szabályok, valamint az információs társa-
dalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén infor-
mációszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló,
– a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel és
a 2006/96/EK tanácsi irányelvvel módosított – 1998. jú-
nius 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
1. cikke 6–10. pontjának, 2–7. cikkének, valamint II. mel-
lékletének való megfelelést szolgálja.”

(5) A 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelet melléklete
a) Belgium szabványügyi testületeinek meghatározá-

sát követõen a következõ szöveggel egészül ki:
„Bulgária
#3E #X:("DF84 4>FH4HJH ^" FH">*"DH42"P4b”,
b) Csehország szabványügyi testületét meghatározó

szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:
„ÚNMZ Úøad pro technickou normalizaci, metrologii

a státní zkušebnictví”,
c) Portugália szabványügyi testületének meghatározá-

sát követõen a következõ szöveggel egészül ki:
„Románia
ASRO Asociaþia de Standardizare din România”.

(6) A 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelet az e rendelet
8. melléklete szerinti 2. melléklettel egészül ki, a jelenlegi
„Melléklet” megjelölése „1. melléklet”-re változik.

(7) A 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) és
(3) bekezdésében, valamint 3. § (3) bekezdésében az „a
tagállamok” szövegrészek helyébe az „az EGT-államok”
szöveg lép.

Hatályukat vesztõ jogszabályi rendelkezések

25. §

Hatályát veszti
a) a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása aka-

dályaival kapcsolatos egyes értesítési és bejelentési eljárá-
sok végrehajtásáról szóló 44/2004. (III. 16.) Korm. rende-
let, és

b) a mûszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Eu-
rópai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való
egyeztetésérõl szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet.

26. §

(1) A 24. és az azt megelõzõ alcím, továbbá a 25. §
2009. május 14-én hatályát veszti.

(2) Az (1) bekezdés és a 25. §-t megelõzõ alcím 2009.
május 15-én hatályát veszti. Ez a bekezdés 2009. május
16-án hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

27. §

(1) Ez a rendelet a mûszaki szabványok és szabályok,
valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vo-
natkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás
megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvvel, továbbá a 2006/96/EK tanácsi
irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja, az 1. cikk 6–10. pontja, a 2–7. cikkek, valamint
az I. melléklet kivételével.

(2) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg

a) a Tanács 2679/98/EK rendelete (1998. december 7.)
az áruknak a tagállamok közötti szabad mozgásával kap-
csolatban a belsõ piac mûködésérõl – 3–5. cikk (a II. Feje-
zet),

b) az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK ren-
delete (2008. július 9.) az egyes nemzeti mûszaki szabá-
lyoknak a valamely másik tagállamban jogszerûen forgal-
mazott termékekre történõ alkalmazására vonatkozó eljá-
rások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatá-
lyon kívül helyezésérõl – 3. cikk, 9. cikk (1) bekezdés,
10. cikk, 12. cikk (1) bekezdés és 14. cikk [a III. Fejezet és
a 25. § a) pont].

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

A 2. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában
információs társadalommal összefüggõ

szolgáltatásnak nem minõsülõ szolgáltatások

1. Nem távollévõk részére nyújtott szolgáltatás

Az a szolgáltatás, amelyre a szolgáltató és a szolgálta-
tást igénybe vevõ egyidejû fizikai jelenlétében kerül sor,
még ha az elektronikus eszköz útján történik is, így külö-
nösen

a) egészségügyi szolgáltatónál végzett orvosi vizsgá-
lat, kezelés elektronikus berendezés alkalmazásával, a be-
teg fizikai jelenlétében,

b) elektronikus katalógus megtekintése a forgalmazás
helyén, a vevõ fizikai jelenlétében,

c) utazási jegy-, illetve szállásfoglalás utazási irodában
számítógépes hálózat útján, az ügyfél fizikai jelenlétében,

d) játékteremben rendelkezésre bocsátott elektronikus
játékok, a felhasználó fizikai jelenlétében.
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2. Nem elektronikus úton nyújtott szolgáltatás

a) anyagi tartalommal rendelkezõ szolgáltatás, még ha
elektronikus eszköz útján történik is:

aa) készpénz- vagy jegykiadó automata,
ab) belépés térítésköteles úthálózatra, gépkocsi-parko-

lóba stb., abban az esetben is, ha a bejáratnál vagy kijárat-
nál a belépés ellenõrzésére, illetve a megfelelõ díj megfi-
zetésének biztosítására elektronikus eszközt alkalmaznak;

b) off-line szolgáltatás: CD-ROM, hajlékony lemezen
tárolt szoftver értékesítése;

c) nem elektronikus adatfeldolgozó, -nyilvántartó
rendszer útján nyújtott szolgáltatás:

ca) távbeszélõ szolgáltatás,
cb) telefax/telex szolgáltatás,
cc) távbeszélõ vagy telefax útján nyújtott szolgáltatás,

ideértve az orvosi és jogi tanácsadást is,
cd) direkt marketing távbeszélõ vagy telefax útján.

3. Nem a szolgáltatás igénybe vevõjének egyedi hozzá-
férésével nyújtott szolgáltatás

Korlátlan számú egyéni igénybe vevõ részére adatátvi-
tel útján, egyidejûleg nyújtott szolgáltatás (egy pontról
több pontra történõ átvitel):

a) televíziós mûsorszolgáltatás (ideértve a kérésre tör-
ténõ „videó-szerû” szolgáltatást is),

b) rádiós mûsorszolgáltatás,
c) (televízión közvetített) teletext.

2. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

1. Hivatkozás a jogszabálytervezeteknek az Európai
Bizottsággal és az EGT-államokkal történt

egyeztetésére

A rendelet (törvény) tervezetének a mûszaki szabvá-
nyok és szabályok, valamint az információs társadalom
szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információ-
szolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított –
1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.

2. Hivatkozás a jogszabálytervezeteknek az Európai
Bizottsággal és az EGT-államokkal a 98/34/EK

irányelv, valamint további uniós jogi aktusok alapján
történt egyeztetésére

A rendelet (törvény) tervezetének a következõ uniós jo-
gi aktusok szerinti elõzetes bejelentése megtörtént:

a) az Európai Parlament és a Tanács – a 98/48/EK
irányelvvel módosított – 98/34/EK irányelve (1998. jú-
nius 22.) a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az
információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabá-

lyok terén információszolgáltatási eljárás megállapítá-
sáról;

b) ...;
c) ...

3. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány1 a mûszaki tartalmú
jogszabálytervezetek a 102/2009. (V. 11.) Korm.

rendelet szerinti bejelentéséhez

Üzenet 000

1. Speciális kód2

2. Üzenetküldõ állam3

3A. Felelõs szerv3

3B. Jogszabály-elõkészítõ szerv
4. A bejelentés száma és a termékkód
5. A tervezet címe
6. Érintett termékek, illetve információs társadalommal

összefüggõ szolgáltatások
7. Más uniós jogi aktus szerinti bejelentés
8. A tervezet fõ tartalma
9. Rövid indokolás
10. Háttérdokumentumok, forrásszövegek
11. Sürgõsségi eljárás kérése
12. A sürgõsség indokolása
13. Bizalmas információként történõ kezelés
14. Pénzügyi intézkedések
a) igen
b) nem
15. Hatásvizsgálat
a)
b)
16. TBT (kereskedelem technikai akadályai) és SPS

(állat- és növény-egészségügyi) vonatkozások
TBT-vonatkozások
a)
b)
(i)
(ii)
(iii)
SPS-vonatkozások
a)
b)
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

1 A formanyomtatvány kitöltési útmutatót tartalmazó elektronikus válto-
zata letölthetõ az iparügyekért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
honlapjáról.

2 A Bizottság adja meg a többi EGT-államnak történõ továbbítás elõtt.
3 A Notifikációs Központ tölti ki.
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4. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány1 a mûszaki tartalmú
jogszabálytervezetekre vonatkozó,

a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet szerinti további
közlésekhez

Üzenet

1. Speciális kód2

2. Üzenetküldõ állam3

3A. Felelõs szerv3

3B. Jogszabály-elõkészítõ szerv
4. A bejelentés száma
5. A 98/34/EK irányelv érintett cikke
6. Magyarázat

1 A formanyomtatvány kitöltési útmutatót tartalmazó elektronikus válto-
zata letölthetõ az iparügyekért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
honlapjáról.

2 A Bizottság adja meg a többi EGT-államnak történõ továbbítás elõtt.
3 A Notifikációs Központ tölti ki.

5. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

A 15. § (1) bekezdése szerinti akadályokról történõ
értesítés adattartalma1

1. Értesítést küldõ állam és bejelentõ szerv
A további információért megkeresendõ személy neve,

telefon-, faxszáma és e-mail címe

2. Az áruk szabad áramlását korlátozó akadály leírása

3. Az áruk szabad áramlását korlátozó akadály keletke-
zésének idõpontja és – amennyiben ismert – fennállásának
várható idõtartama

4. Az akadály elhárítása érdekében tett intézkedések

5. Részletes magyarázat arra vonatkozóan, hogy a Bi-
zottság által a 2679/98/EK rendelet 5. cikkének megfele-
lõen jelzett, feltételezett magyarországi akadályok nem
állnak fenn2

6. Az értesítések továbbításáért felelõs3

1 Elektronikus formátumú adatlapként letölthetõ az iparügyekért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium honlapjáról.

2 A 2679/98/EK rendelet 5. cikkének alkalmazása esetén kell kitölteni.
3 A Notifikációs Központ tölti ki.

6. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

A 19. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás
adattartalma

1. A jogszabály teljes címe

2. A jogszabály tervezetének a 102/2009. (V. 11.)
Korm. rendelet I. fejezete szerinti egyeztetési eljárásban
történt bejelentése speciális kódja

3. Az érintett jogszabályhely(ek)1

a) pontos megjelölése
b) mûszaki szabály-e?
indokolás:
c) elõzetes engedélyezési kötelezettséget ír-e elõ?
az engedélyezõ hatóság neve, telefonszáma és elektro-

nikus levélcíme
d) termék forgalmazásával vagy használatával össze-

függõ – mûszaki szabálynak nem minõsülõ – egyéb köte-
lezettséget ír-e elõ?

4. Az érintett termékek vagy termékkörök megjelölése
vámtarifaszám szerint2

5. Az érintett jogszabályi rendelkezés(ek) végrehajtá-
sára eljáró hatóság (elsõ- és másodfok) és felügyeleti szer-
vének neve, telefonszáma és elektronikus levélcíme

6. A jogorvoslati eljárásra vonatkozóan a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvénytõl eltérõ rendelkezés

az eltérést elrendelõ jogszabályhely pontos megjelölése

1 Az e pontban elõírt adatokat jogszabály-helyenkénti bontásban kell
megadni.

2 A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifá-
ról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében foglalt Kombinált
Nómenklatúra – a rendelet 12. cikke értelmében elfogadott és az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétett mindenkor hatályos egységes szerkezetû
változatának – alapján, legalább két számjegynyi mélységig.

7. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

Adatlap a 22. § (1) bekezdése szerinti
adatszolgáltatáshoz

1. Az adatszolgáltató hatóság

2. Az adatszolgáltatással érintett idõszak

3. A 764/2008/EK rendelet 6. cikk (1) bekezdése alap-
ján küldött
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a) értesítéssel érintett termékek vagy termékkörök
megjelölése vámtarifaszám szerint1

b) értesítések száma2

4. A 764/2008/EK rendelet 6. cikk (2) bekezdése alap-
ján meghozott

a) határozattal érintett termékek vagy termékkörök
megjelölése vámtarifaszám szerint1

b) határozatok száma2

c) határozatok meghozatalának indokai

5. A 764/2008/EK rendelet 6. cikk (3) bekezdése alap-
ján küldött

a) értesítéssel érintett termékek vagy termékkörök
megjelölése vámtarifaszám szerint1

b) értesítések száma2

1 A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifá-
ról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében foglalt Kombinált
Nómenklatúra – a rendelet 12. cikke értelmében elfogadott és az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétett mindenkor hatályos egységes szerkezetû
változatának – alapján, legalább két számjegynyi mélységig.

2 Az értesítések, illetve határozatok számát terméktípusonként kell meg-
adni.

8. melléklet
a 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelethez

„2. melléklet
a 151/2004. (V. 14.) Korm. rendelethez

Az Európai Unió tagállamain kívüli EGT-államok
szabványügyi testületei

Izland
Staxlaráx Íslands
Norvégia
SN Standard Norge
NEK Norsk Elektroteknisk Komite”

A Kormány
106/2009. (V. 14.) Korm.

rendelete
az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott,
a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény

módosításának kihirdetésérõl

(Az Egyezmény II. mellékletének módosítása 2009. január
1. napján lépett nemzetközi jogi értelemben hatályba.)

1. §

A Kormány a sportbeli dopping elleni nemzetközi
egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) II. mellékleté-
nek módosítását e rendelettel kihirdeti.

2. §

Az Egyezmény II. melléklete módosításának hiteles an-
gol nyelvû szövege és annak hivatalos magyar nyelvû for-
dítása a következõ:

„INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST
DOPING IN SPORT

Annex II – Standards for Granting Therapeutic
Use Exemptions

Paris, 1 January 2009

Extract from the INTERNATIONAL STANDARD
FOR THERAPEUTIC USE

EXEMPTIONS, 1 January 2009 of the World
Anti-Doping Agency (WADA)

PART TWO: STANDARDS FOR GRANTING
THERAPEUTIC USE

EXEMPTIONS

4.0 Criteria for Granting a Therapeutic Use Exemp-
tion

A therapeutic use exemption (TUE) may be granted to
an Athlete permitting the Use of a Prohibited Substance or
Prohibited Method contained in the Prohibited List. An
application for a TUE will be reviewed by a Therapeutic
Use Exemption Committee (TUEC). The TUEC will be
appointed by an Anti-Doping Organization. An exemption
will be granted only in strict accordance with the following
criteria:

[Comment: This Standard can apply to all Athletes as
defined by and subject to the Code, i.e. able-bodied
Athletes and Athletes with disabilities. This Standard will
be applied according to an individual’s circumstances.
For example, an exemption that is appropriate for an
Athlete with a disability may be inappropriate for other
Athletes.]

4.1 The Athlete should submit an application for a TUE
no less than twenty-one (21) days before he/she needs the
approval (for instance an Event).

4.2 The Athlete would experience a significant
impairment to health if the Prohibited Substance or
Prohibited Method were to be withheld in the course of
treating an acute or chronic medical condition.

4.3 The therapeutic Use of the Prohibited Substance or
Prohibited Method would produce no additional
enhancement of performance other than that which might
be anticipated by a return to a state of normal health
following the treatment of a legitimate medical condition.
The Use of any Prohibited Substance or Prohibited
Method to increase „low-normal” levels of any
endogenous hormone is not considered an acceptable
therapeutic intervention.
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4.4 There is no reasonable therapeutic alternative to the
Use of the otherwise Prohibited Substance or Prohibited
Method.

4.5 The necessity for the Use of the otherwise
Prohibited Substance or Prohibited Method cannot be a
consequence, wholly or in part, of prior non-therapeutic
Use of any substance from the Prohibited List.

4.6 The TUE will be cancelled by the granting body, if:
(a) The Athlete does not promptly comply with any

requirements or conditions imposed by the Anti-Doping
Organization granting the exemption.

(b) The term for which the TUE was granted has
expired.

(c) The Athlete is advised that the TUE has been
withdrawn by the Anti-Doping Organization.

[Comment: Each TUE will have a specified duration as
decided upon by the TUEC. There may be cases when a
TUE has expired or has been withdrawn and the
Prohibited Substance subject to the TUE is still present in
the Athlete’s body. In such cases, the Anti-Doping
Organization conducting the initial review of an adverse
analytical finding will consider whether the finding is
consistent with expiry or withdrawal of the TUE.]

4.7 An application for a TUE will not be considered for
retroactive approval except in cases where:

(a) Emergency treatment or treatment of an acute
medical condition was necessary, or

(b) due to exceptional circumstances, there was
insufficient time or opportunity for an applicant to submit,
or a TUEC to consider, an application prior to Doping
Control, or

(c) the conditions set forth under 7.13 apply.
[Comment: Medical emergencies or acute medical

situations requiring administration of an otherwise
Prohibited Substance or Prohibited Method before an
application for a TUE can be made, are uncommon.
Similarly, circumstances requiring expedited
consideration of an application for a TUE due to imminent
competition are infrequent. Anti-Doping Organizations
granting TUEs should have internal procedures which
permit such situations to be addressed.]

5.0. Confidentiality of Information

5.1 The applicant must provide written consent for the
transmission of all information pertaining to the
application to members of the TUEC and, as required,
other independent medical or scientific experts, or to all
necessary staff involved in the management, review or
appeal of TUEs.

Should the assistance of external, independent experts
be required, all details of the application will be circulated
without identifying the Athlete concerned. The applicant
must also provide written consent for the decisions of the
TUEC to be distributed to other relevant Anti-Doping
Organizations under the provisions of the Code.

5.2 The members of the TUECs and the administration
of the Anti-Doping Organization involved will conduct all
of their activities in strict confidence. All members of a
TUEC and all staff involved will sign confidentiality
agreements. In particular they will keep the following
information confidential:

(a) All medical information and data provided by the
Athlete and physician(s) involved in the Athlete’s care.

(b) All details of the application including the name of
the physician(s) involved in the process.

Should the Athlete wish to revoke the right of the TUEC
or the WADA TUEC to obtain any health information on
his/her behalf, the Athlete must notify his/her medical
practitioner in writing of the fact. As a consequence of
such a decision, the Athlete will not receive approval for a
TUE or renewal of an existing TUE.

6.0 Therapeutic Use Exemption Committees (TUECs)

TUECs shall be constituted and act in accordance with
the following guidelines:

6.1 TUECs should include at least three (3) physicians
with experience in the care and treatment of Athletes and a
sound knowledge of clinical, sports and exercise medicine.
In order to ensure a level of independence of decisions, the
majority of the members of any TUEC should be free of
conflicts of interest or political responsibility in the Anti-
Doping Organization. All members of a TUEC will sign a
conflict of interest agreement. In applications involving
Athletes with disabilities, at least one TUEC member must
possess specific experience with the care and treatment of
Athletes with disabilities.

6.2 TUECs may seek whatever medical or scientific
expertise they deem appropriate in reviewing the
circumstances of any application for a TUE.

6.3 The WADA TUEC shall be composed following the
criteria set out in Article 6.1. The WADA TUEC is
established to review on its own initiative TUE decisions
granted by Anti-Doping Organizations. As specified in
Article 4.4 of the Code, the WADA TUEC, upon request by
Athletes who have been denied TUEs by an Anti-Doping
Organization, will review such decisions with the power
to reverse them.

7.0 Therapeutic Use Exemption (TUE) Application
Process

7.1 A TUE will only be considered following the receipt
of a completed application form that must include all
relevant documents (see Annex 2 – TUE form). The
application process must be dealt with in accordance with
the principles of strict medical confidentiality.

7.2 The TUE application form(s), as set out in Annex 2,
can be modified by Anti-Doping Organizations to include
additional requests for information, but no sections or
items shall be removed.
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7.3 The TUE application form(s) may be translated into
other language(s) by Anti-Doping Organizations, but
English or French must remain on the application form(s).

7.4 An Athlete may not apply to more than one
Anti-Doping Organization for a TUE. The application
must identify the Athlete’s sport and, where appropriate,
discipline and specific position or role.

7.5 The application must list any previous and/or
current requests for permission to use an otherwise
Prohibited Substance or Prohibited Method, the body to
whom that request was made, and the decision of that
body.

7.6 The application must include a comprehensive
medical history and the results of all examinations,
laboratory investigations and imaging studies relevant to
the application. The arguments related to the diagnosis and
treatment, as well as duration of validity, should follow the
WADA „Medical Information to Support the Decisions of
TUECs”. For asthma, the specific requirement(s) set out in
Annex 1 must be fulfilled.

7.7 Any additional relevant investigations,
examinations or imaging studies requested by the TUEC
of the Anti-Doping Organization before approval will be
undertaken at the expense of the applicant or his/her
national sport governing body.

7.8 The application must include a statement by an
appropriately qualified physician attesting to the necessity
of the otherwise Prohibited Substance or Prohibited
Method in the treatment of the Athlete and describing why
an alternative, permitted medication cannot, or could not,
be used in the treatment of this condition.

7.9 The dose, frequency, route and duration of
administration of the otherwise Prohibited Substance or
Prohibited Method in question must be specified. In case
of change, a new application should be submitted.

7.10 In normal circumstances, decisions of the TUEC
should be completed within thirty (30) days of receipt of
all relevant documentation and will be conveyed in writing
to the Athlete by the relevant Anti-Doping Organization.
In case of a TUE application made in a reasonable time
limit prior to an Event the TUEC should use its best
endeavors to complete the TUE process before the start of
the Event. Where a TUE has been granted to an Athlete in
the Anti-Doping Organization Registered Testing Pool,
the Athlete and WADA will be provided promptly with an
approval which includes information pertaining to the
duration of the exemption and any conditions associated
with the TUE.

7.11 (a) Upon receiving a request by an Athlete for
review, the WADA TUEC will, as specified in Article 4.4
of the Code, be able to reverse a decision on a TUE denied
by an Anti-Doping Organization. The Athlete shall
provide to the WADA TUEC all the information for a TUE

as submitted initially to the Anti-Doping Organization
accompanied by an application fee. Until the review
process has been completed, the original decision remains
in effect. The process should not take longer than thirty
(30) days following receipt of all the information by
WADA.

(b) WADA can, on its own initiative, undertake a review
at any time.

7.12 If the decision regarding the granting of a TUE is
reversed by WADA upon review, the reversal shall not
apply retroactively and shall not disqualify the Athlete’s
results during the period that the TUE had been granted
and shall take effect no later than fourteen (14) days
following notification of the decision to the Athlete.

7.13 Use of inhaled Beta-2 Agonists:
– The Use of inhaled formoterol, salbutamol,

salmeterol, terbutaline reflects current clinical practice.
The Use of these substances should be declared on
ADAMS where reasonably feasible and in accordance with
the Code as soon as the product is used and must as well be
declared on the Doping Control form at the time of
Testing. Failure to declare will be taken into account in the
result management process in particular in case of
application for a Retroactive TUE.

– Athletes using the substances listed above by
inhalation must have a medical file justifying this Use and
meeting the minimum requirements outlined in Annex 1.

Depending upon the category of the Athlete, the
medical file will be evaluated as follows:

– For all Athletes included in an International
Federation Registered Testing Pool a regular TUE
approved before the Use of the substance.

– For Athletes participating in an International Event
but who are not included in an International Federation
Registered Testing Pool either a TUE, or a Retroactive
TUE in the case of an Adverse Analytical Finding, in
accordance with the rule of the International Federation or
of the Major Event Organization.

– For national-level Athletes who are not included in an
International Federation Registered Testing Pool, whether
or not they are part of a national Registered Testing Pool,
either a TUE, or a Retroactive TUE in the case of an
Adverse Analytical Finding, in accordance with the rules
of the National Anti-Doping Organization.

– No Retroactive TUE will be granted if the
requirements of Annex 1 are not met meaning that any
Adverse Analytical Finding reported by the laboratory in
these circumstances will result in an anti-doping rule
violation.

– Any Athlete may apply for a TUE at any time if they
wish.

– Any Athlete who has applied for a TUE or a
Retroactive TUE and who was denied such TUE may not
use the substance without the prior granting of a TUE (no
Retroactive TUE will be permitted).
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8.0 Declaration of Use Process

8.1 It is acknowledged that some substances included on
the List of Prohibited Substances are used to treat medical
conditions frequently encountered in the athlete
population. For monitoring purposes, these substances, for
which the route of administration is not prohibited, will
require a simple declaration of use. These are strictly
limited to:

Glucocorticosteroids used by non systemic routes,
namely intraarticular, periarticular, peritendinous,
epidural intradermal injections and inhaled route.

8.2 For the mentioned substances, the declaration of
Use should be done through ADAMS where reasonably
feasible and in accordance with the Code by the Athlete at
the same time as the Use starts. This declaration should
mention the diagnosis, the name of the substance, the dose
undertaken, the name and the contact details of the
physician.

In addition, the Athlete must declare the Use of the
substance in question on the Doping Control form.

9.0 Clearinghouse

9.1 Anti-Doping Organizations are required to provide
WADA with all TUEs approved for Athletes who are part of
a national or international Registered Testing Pool, and all
supporting documentation, in accordance with section 7.

9.2 The declarations of use should be available to
WADA (ADAMS).

9.3 The clearinghouse shall guarantee strict
confidentiality of all the medical information.

10.0 Transitional Provision

Abbreviated Therapeutic Use Exemptions (ATUEs)
delivered prior to December 31 2008, shall remain
governed by the 2005 TUE Standard.

These ATUEs shall remain valid after January 1 2009,
until the earliest of:

(a) The date on which they are cancelled by the
competent TUEC following review in accordance with art.
8.6 of the 2005 TUE Standard;

(b) Their expiry date as mentioned on the ATUE;
(c) December 31 2009.

Annex 1: Minimal requirements for the medical file
to be used for the TUE process in the case of asthma
and its clinical variants

The file must reflect current best medical practice to
include:

(1) A complete medical history;
(2) A comprehensive report of the clinical examination

with specific focus on the respiratory system;
(3) A report of spirometry with the measure of the

Forced Expiratory Volume in 1 second (FEV1);

(4) If airway obstruction is present, the spirometry will
be repeated after inhalation of a short acting Beta-2
Agonist to demonstrate the reversibility of
bronchoconstriction;

(5) In the absence of reversible airway obstruction, a
bronchial provocation test is required to establish the
presence of airway hyper-responsiveness;

(6) Exact name, speciality, address (including
telephone, e-mail, fax) of examining physician.”

„SPORTBELI DOPPING ELLENI NEMZETKÖZI
EGYEZMÉNY

II. melléklet: Gyógyászati célú mentesség
megadásának szabályai

Párizs, 2009. január 1.

Kivonat a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség
(WADA) „GYÓGYÁSZATI CÉLÚ

MENTESSÉGEKRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI
KÖVETELMÉNY” címû, 2009. január 1-jétõl

alkalmazandó dokumentumából

II. RÉSZ: GYÓGYÁSZATI CÉLÚ MENTESSÉG
MEGADÁSÁNAK SZABÁLYAI

4.0 A gyógyászati célú mentesség megadásával kap-
csolatos követelmények

A gyógyászati célú mentesség (TUE), mely engedélyezi
a tiltó listán szereplõ tiltott szer vagy tiltott módszer hasz-
nálatát, sportolóknak adható meg. A mentesség iránti ké-
relmet a TUE bizottság bírálja el. A TUE bizottság tagjait
egy doppingellenes szervezet nevezi ki. A mentesség szi-
gorúan csak az alábbi követelmények betartásával adható
meg:

[Kommentár: Ez a követelmény minden, a Szabályzat-
ban definiált és annak hatálya alá tartozó sportolóra vo-
natkozik, azaz az ép sportolókra és a fogyatékos sportolók-
ra is. A követelményt az egyén helyzetét figyelembe véve
kell alkalmazni. Például egy olyan mentesség, mely megfe-
lelõ lehet egy fogyatékos sportoló esetében, helytelen lehet
más sportolók esetében.]

4.1. A sportoló köteles a mentesség iránti kérelmet
a rendezvényen való részvételt legalább 21 (huszonegy)
nappal megelõzõen benyújtani.

4.2. A sportoló egészségi állapota jelentõsen romlana,
ha a tiltott szert vagy tiltott módszert egy akut vagy króni-
kus állapot vagy betegség kezelése során nem használnák.

4.3. A tiltott szer vagy tiltott módszer gyógyászati célú
alkalmazása nem vezetne fokozottabb teljesítménynöve-
kedéshez, mint ami a ténylegesen fennálló betegség vagy
állapot kezelését követõen a normál egészségi állapot
helyreállásától várható. A tiltott szer vagy tiltott módszer
„alacsony-normális” endogén hormonszint növelése érde-
kében történõ alkalmazása nem tekinthetõ elfogadható
gyógyászati beavatkozásnak.
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4.4. Az egyébként tiltott szer vagy tiltott módszer hasz-
nálatának nincsen ésszerû gyógyászati alternatívája.

4.5. Az egyébként tiltott szer vagy tiltott módszer al-
kalmazásának szükségessége sem részben, sem egészben
nem fakadhat a tiltó listán szereplõ bármely szer korábbi,
nem gyógyászati célú használatából.

4.6. A gyógyászati célú mentességet az azt kiadó testü-
let visszavonja, ha

a) a sportoló nem felel meg haladéktalanul a mentessé-
get adó doppingellenes szervezet által támasztott követel-
ményeknek és feltételeknek;

b) ha a TUE érvényessége lejárt;
c) ha a sportoló értesítést kap arról, hogy a doppingelle-

nes szervezet visszavonta a gyógyászati célú mentességet.
[Kommentár: Minden TUE a TUE bizottság által meg-

határozott idõtartamú érvényességgel bír. Elõfordulhat,
hogy a TUE által érintett tiltott szer még jelen van a spor-
toló szervezetében, miután a TUE érvényessége lejárt vagy
azt visszavonták. Ilyen esetekben a pozitív eredmény elsõ
felülvizsgálatát végzõ doppingellenes szervezet megvizs-
gálja, hogy az eredmény összhangban van-e azzal az idõ-
ponttal, amikor a TUE érvényessége lejárt vagy azt vissza-
vonták.]

4.7. A TUE iránti kérelem nem vonatkozhat visszame-
nõleges jóváhagyásra, kivéve az alábbi eseteket:

a) ha sürgõsségi ellátás vagy akut állapot kezelése vált
szükségessé; vagy

b) ha kivételes körülmények fennállása miatt nem volt
elegendõ idõ vagy lehetõség arra, hogy a kérelmezõ a dop-
pingellenõrzést megelõzõen mentesség iránti kérelmet
nyújtson be, vagy azt a TUE bizottság elbírálja;

c) ilyen esetekben a 7.13. pontban rögzítettek az irány-
adóak.

[Kommentár: Az olyan orvosi vészhelyzetek, illetve akut
állapotok, amelyek egyébként tiltott szer vagy tiltott mód-
szer alkalmazását teszik szükségessé még azelõtt, hogy
a TUE iránti kérelem benyújtható lenne, ritkák. Hasonló-
képpen szintén ritkák azok az esetek, amikor egy TUE ké-
relem gyorsított elbírálására van szükség a verseny idõbe-
li közelsége miatt. A gyógyászati célú mentességeket meg-
adó doppingellenes szervezeteknek rendelkezniük kell az
ilyen helyzetek kezeléséhez szükséges belsõ eljárásrend-
del.]

5.0 Bizalmas adatok védelme

5.1. A kérelmezõnek írásban bele kell egyeznie a kére-
lemhez kapcsolódó adatoknak és információknak a TUE
bizottság tagjaihoz és szükség szerint más független orvosi
vagy tudományos szakértõkhöz, valamint a gyógyászati
célú mentességek kezelésében, felülvizsgálatában és fel-
lebbezési eljárásaiban részt vevõ szükséges munkatársak-
hoz való eljuttatásába.

Amennyiben külsõ független szakértõ közremûködése
válik szükségessé, a kérelem minden adatát közreadják,
a sportoló vagy a sportoló ellátásában részt vevõ azonosí-

tása nélkül. A kérelmezõnek írásban bele kell egyeznie ab-
ba is, hogy a TUE bizottság határozatait a Szabályzat elõ-
írásainak megfelelõen megküldik a többi releváns dop-
pingellenes szervezetnek.

5.2. A TUE bizottság tagjai és a doppingellenes szerve-
zet érintett munkatársai minden tevékenységüket szigorú
titoktartás mellett végzik. A TUE bizottság minden tagjá-
nak és minden érintett munkatársnak titoktartási nyilatko-
zatot kell aláírni. Különösen bizalmasan kezelik az alábbi
információkat:

a) a sportoló és a sportolót kezelõ orvos(ok) által át-
adott egészségügyi információk és adatok;

b) a kérelem adatai, ideértve az eljárásban részt vevõ
orvos(ok) nevét.

Amennyiben a sportoló meg kívánja vonni a TUE bi-
zottság vagy a WADA TUE bizottságának arra vonatkozó
jogát, hogy a nevében egészségügyi információkhoz fér-
hessen hozzá, a sportolónak errõl írásban kell tájékoztatnia
az orvosát. Ez a döntés azzal a következménnyel jár, hogy
a sportoló nem kapja meg a gyógyászati célú mentességet,
illetve nem hosszabbítják meg a meglévõ gyógyászati célú
mentességének érvényességét.

6.0 Gyógyászati célú mentességet elbíráló bizottsá-
gok (TUE bizottságok)

A TUE bizottságokat az alábbi elvek szerint kell össze-
állítani:

6.1. A TUE bizottságban legalább 3 (három), sportolók
ellátása és kezelése terén tapasztalt és a klinikai, valamint
a sporthoz és testedzéshez kapcsolódó gyógyászatot ala-
posan ismerõ orvosnak kell helyet kapnia. A határozatok
függetlenségének biztosítása érdekében a TUE bizottság-
ban többségben kell lenniük azoknak a tagoknak, akik nem
töltenek be hivatalos tisztséget a doppingellenes szerve-
zetben. A TUE bizottság minden tagjának alá kell írnia egy
összeférhetetlenségi nyilatkozatot. A fogyatékos sportoló-
kat érintõ kérelmek esetén a TUE bizottság legalább egy
tagjának kifejezetten a fogyatékos sportolók kezelése és
ellátása terén szerzett konkrét tapasztalatokkal kell bírnia.

6.2. A TUE bizottságok a gyógyászati célú mentessé-
gek iránti kérelmek körülményeinek áttekintéséhez bármi-
lyen általuk szükségesnek ítélt orvosi vagy tudományos
szakértõt igénybe vehetnek.

6.3. A WADA TUE bizottságát a 6.1. pontban rögzített
követelmények szerint kell összeállítani. A WADA TUE
bizottság célja, hogy saját kezdeményezésére felülvizsgál-
ja a doppingellenes szervezetek által adott gyógyászati cé-
lú mentességeket. A Szabályzat 4.4. pontjában foglaltak-
nak megfelelõen a WADA TUE bizottsága jogosult felül-
vizsgálni és hatályon kívül helyezni a doppingellenes szer-
vezetek elutasító határozatait azon sportolók kérésére,
akik mentesség iránti kérelmét a doppingellenes szervezet
megtagadta.
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7.0 Gyógyászati célú mentességek (TUE) kérelmezé-
si eljárása

7.1. A gyógyászati célú mentesség elbírálására kizáró-
lag a kitöltött kérelem beérkezése után kerülhet sor, mely-
nek tartalmaznia kell minden vonatkozó dokumentumot
(lásd a TUE kérelmet a 2. számú mellékletben). A kérel-
mezési eljárás során az egészségügyi adatokra vonatkozó
szigorú titoktartás elveket kell érvényesíteni.

7.2. A 2. számú mellékletben bemutatott TUE kérelmeket
a doppingellenes szervezetek módosíthatják úgy, hogy to-
vábbi információkra vonatkozó kérdéseket tartalmazzanak,
de az ûrlap egyes részei vagy sorai nem távolíthatók el.

7.3. A TUE ûrlapo(ka)t a doppingellenes szervezetek
más nyelv(ek)re is lefordíthatják, de az angol vagy francia
nyelvû szövegnek rajta kell maradnia az ûrlap(ok)on.

7.4. Egy sportoló egy gyógyászati mentesség iránti ké-
relmet csak egyetlen doppingellenes szervezethez nyújthat
be. A kérelemben szerepelnie kell a sportoló sportágának
és szükség esetén versenyszámának és konkrét pozíciójá-
nak vagy feladatkörének.

7.5. A kérelemben fel kell sorolni minden korábbi
és/vagy aktuális kérelmet, melyek egyébként tiltott szerek
vagy módszerek használatának engedélyezésére irányul-
nak, valamint azokat a testületeket, ahová ezeket benyúj-
tották, és a testületek határozatait.

7.6. A kérelemnek tartalmaznia kell a sportoló teljes
kórtörténetét és a kérelem szempontjából releváns vizsgá-
latok, laboratóriumi vizsgálatok és képalkotó eljárások
eredményeit. A diagnózissal és a kezeléssel kapcsolatos
érvek, illetve az érvényesség idõtartama a WADA „TUE
bizottságok döntéseit alátámasztó orvosi információk” cí-
mû dokumentumához kell igazodjanak. Asztma esetén az
1. számú mellékletben rögzített konkrét követel-
mény(eke)t kell teljesíteni.

7.7. A doppingellenes szervezet TUE bizottsága által
elõírt további vizsgálatokat, laboratóriumi vizsgálatokat
és képalkotó eljárásokat a kérelmezõ vagy a kérelmezõ
nemzeti sportszövetsége költségén kell elvégezni.

7.8. A kérelemben szerepelnie kell egy megfelelõ szak-
képesítéssel rendelkezõ orvos által kiadott nyilatkozatnak,
melyben az orvos igazolja az egyébként tiltott szer vagy
módszer alkalmazásának szükségességét a sportoló keze-
lése során, ismertetve azt is, hogy más engedélyezett
gyógymódok miért nem lennének alkalmazhatók az adott
betegség vagy állapot kezelésére.

7.9. Ismertetni kell az adott tiltott szer vagy módszer al-
kalmazandó adagját, alkalmazási gyakoriságát, beviteli
módját és alkalmazásának idõtartamát. Változás esetén új-
bóli kérelmet kell benyújtani.

7.10. A TUE bizottságnak az összes releváns dokumentá-
ció beérkezésétõl számított 30 (harminc) napon belül kell ha-
tároznia, melyet a megfelelõ doppingellenes szervezetnek
írásban kell közölnie a sportolóval. Amennyiben a TUE ké-

relmet a rendezvény elõtt ésszerûen elvárható idõben nyújtot-
ták be, a TUE bizottságnak minden tõle telhetõt meg kell ten-
nie annak érdekében, hogy a TUE eljárást lefolytassa a ren-
dezvény kezdetéig. Ha a mentességet olyan sportolónak ad-
ták meg, aki szerepel a doppingellenes szervezet nyilvántar-
tott vizsgálati csoportjában, akkor haladéktalanul el kell jut-
tatni a jóváhagyást a sportolóhoz és a WADA-hoz, mely érte-
sítésnek tartalmaznia kell a mentesség idõtartamára és a men-
tességhez kapcsolódó esetleges feltételekre vonatkozó infor-
mációkat.

7.11. a) A WADA TUE bizottsága a sportoló által
a Szabályzat 4.4. pontjának megfelelõen benyújtott felül-
vizsgálati kérelmet követõen a Szabályzat 4.4. pontjában
foglaltak szerint hatályon kívül helyezheti a doppingelle-
nes szervezet mentesség megtagadására vonatkozó határo-
zatát. A sportolónak el kell juttatnia a WADA TUE bizott-
ságához mindazon információkat, amelyeket a mentesség-
gel kapcsolatban eredetileg a doppingellenes szervezetnek
benyújtott, valamint meg kell fizetnie az eljárás díját. A fe-
lülvizsgálati eljárás lezárultáig az eredeti határozat marad
hatályban. Az eljárás az információknak a WADA-hoz
való beérkezésétõl számítva legfeljebb 30 (harminc) napig
tarthat.

b) A WADA saját kezdeményezésére bármikor indíthat
felülvizsgálatot.

7.12. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeképpen
a TUE megadására vonatkozó határozatot hatályon kívül
helyezik, annak nincs visszamenõleges hatálya, és nem jár
a sportoló által a mentesség idõszaka alatt elért eredmé-
nyek megsemmisítésével; a hatályon kívül helyezés
a sportolónak a határozatról való értesítését követõen leg-
késõbb 14 napon belül lép érvénybe.

7.13. Belélegezhetõ béta-2 agonista szer használata:
– A belélegezhetõ formoterol, szalbutamol, szalmete-

rol, terbutalin használata felel meg a jelenlegi klinikai gya-
korlatnak. Ezen szerek használatát az ésszerûen elvárható
esetekben be kell jelenteni a Szabályzatnak megfelelõen
az ADAMS ûrlapon, amint a termék használatára sor kerül,
továbbá vizsgálatkor a doppingellenõrzõ ûrlapon is be kell
jelenteni. A bejelentés elmulasztását figyelembe kell venni
az eredmény kezelése során, különösen visszamenõleges
hatályú TUE iránti kérelem esetén.

– A fenti, belélegzett szereket használó sportolók orvo-
si kartonjának igazolnia a kell a kérdéses használatot és
teljesítenie kell az 1. számú mellékletben rögzített mini-
mális követelményeket.

A sportolói besorolástól függõen az orvosi karton ér-
tékelése az alábbiak szerint történik:

– Nemzetközi szövetség nyilvántartott vizsgálati cso-
portjához tartozó sportolók esetén a rendes TUE kérelmet
a szer használata elõtt kell engedélyeztetni.

– Nemzetközi rendezvényen résztvevõ, de nemzetközi
szövetség nyilvántartott vizsgálati csoportjához nem tarto-
zó sportolók esetén TUE, illetve pozitív eredmény esetén
visszamenõleges hatályú TUE iránti kérelemre van szük-
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ség a nemzetközi szövetség, vagy a kiemelt rendezvény
szervezõinek szabályzata szerint.

– A nemzetközi szövetség nyilvántartott vizsgálati cso-
portjához nem tartozó, országos szintû sportolók esetén
függetlenül attól, hogy a nemzeti nyilvántartott vizsgálati
csoporthoz tartoznak-e vagy sem, TUE, illetve pozitív
eredmény esetén visszamenõleges hatályú TUE iránti ké-
relemre van szükség a nemzeti doppingellenes szervezet
szabályzata szerint.

– Nem engedélyezhetõ visszamenõleges hatályú TUE,
ha az 1. számú mellékletben rögzített minimális követel-
mények nem teljesülnek, vagyis a laboratórium által jelen-
tett minden pozitív eredmény doppingvétséget jelent ilyen
körülmények esetén.

– Bármely sportoló, bármikor kérelmezhet gyógyászati
célú mentességet.

– Ha egy sportoló TUE, illetve visszamenõleges hatá-
lyú TUE iránti kérelmet nyújtott be és azt nem kapta meg,
akkor nem használhatja a szert TUE engedélyezése nélkül
(visszamenõleges hatályú TUE nem engedélyezhetõ).

8.0 Használat bejelentése

8.1. Ismert, hogy a tiltott szerek listáján szereplõ egyes
anyagokat gyakran használják a sportolók körében elõfor-
duló betegségek kezelése során. Nyomon követési célból
ezen szereknél, amelyek beadása nem tilos, egyszerûsített
használati bejelentésre van szükség. Ilyen szerek kizárólag
az alábbiak:

Nem szisztemikus úton, nevezetesen intraartikuláris, peri
artikuláris, peritendinális, epidurális, intradermális injekció-
val, illetve belélegzéssel bevitt glükokortikoszteroidok.

8.2. A fenti anyagok alkalmazásához a sportolónak
a használat megkezdésével egyidõben kell a használatot
bejelentenie ésszerûen elvárható esetekben a Szabályzat-
nak megfelelõen az ADAMS ûrlapon. A nyilatkozatban is-
mertetni kell a diagnózist, a gyógyszer nevét és adagját,
a kezelõ orvos nevét és elérhetõségét.

Ezen kívül a sportolónak a kérdéses szer használatát
a doppingellenõrzõ ûrlapon is be kell jelentenie.

9.0 Nyilvántartó központ

9.1. A doppingellenes szervezetek kötelesek megkül-
deni a WADA-nak a 7. pont értelmében kiadott minden
gyógyászati célú mentességet és az azokat alátámasztó do-
kumentációt minden olyan sportoló esetén, aki nemzeti
vagy nemzetközi nyilvántartott vizsgálati csoporthoz tar-
tozik.

9.2. A használati bejelentéseket meg kell küldenie
WADA (ADAMS) felé.

9.3. A nyilvántartó központ garantálja az egészségügyi
adatok szigorúan bizalmas kezelését.

10.0 Átmeneti rendelkezése

A 2008. december 31. elõtt megadott egyszerûsített
gyógyászati célú mentességekre (ATUE) továbbra is
a 2005-ös TUE szabályok vonatkoznak.

Ezek az egyszerûsített gyógyászati célú mentességek
egészen az alábbiak közül a legkorábbi idõpont bekövet-
kezéséig érvényben maradnak 2009. január 1-jét köve-
tõen:

a) Az az idõpont, amikor az illetékes TUE bizottság
a 2005-ös TUE szabályok 8.6. pontja szerinti felülvizsgá-
lat alapján vissza nem vonja azt;

b) Az egyszerûsített gyógyászati célú mentességen sze-
replõ lejárat idõpontja;

c) 2009. december 31.

1. számú melléklet: A TUE folyamat során asztma,
illetve annak klinikai változatai esetén alkalmazandó
orvosi karton minimális követelményei

A kartonnak az aktuálisan bevált orvosi gyakorlatnak
megfelelõen kell tartalmaznia:

(1) A teljes kortörténetet;
(2) A légzõrendszerre összpontosító klinikai vizsgálat

zárójelentését;
(3) A FEV1 (Forced Expiratory Volume in 1 se-

cond – Egy másodperc alatt kifújt levegõ mennyisége) in-
tézkedés szerinti spirometria jelentést;

(4) Légúti akadály esetén a spirometriát meg kell ismé-
telni egy gyorsan ható béta–2 agonista szer ismételt belé-
legzését követõen, a hörgõakadály reverzibilitását bizo-
nyítandó;

(5) Ha nincs reverzibilis légúti akadály, hörgõirritáló
vizsgálatot kell végezni a légúti hiperérzékenység jelenlé-
tének megállapítása érdekében;

(6) A vizsgálatot végzõ orvos pontos neve, szakterülete,
elérhetõsége (telefonszámmal, e-mail címmel és fax-
számmal).”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) Felhatalmazást kap a sportpolitikáért felelõs minisz-
ter, hogy a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyez-
ménynek a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat
2009. évi tiltólistájával és a gyógyászati célú mentesség
megadásának szabályaival egységes szerkezetbe foglalt,
hiteles szövegét és annak magyar nyelvû hivatalos fordítá-
sát a Magyar Közlönyben közzétegye.

(3) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a sportpolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
107/2009. (V. 14.) Korm.

rendelete
az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló

2009. évi XXVIII. törvénnyel összefüggõ
egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a vad
védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
szóló 1996. évi LV. törvény 100. §-ának (2) bekezdésé-
ben, a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló
1996. évi LXXVI. törvény 29. § (5) bekezdés a) pontjában,
a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. tör-
vény 56. §-ának (4) bekezdésében, az ingatlan-nyilvántar-
tásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. §-a (5) bekezdé-
sének c)–d) pontjában, a géntechnológiai tevékenységrõl
szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. §-a (1) bekezdésének
f) pontjában, az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló
1998. évi XXVIII. törvény 49. §-a (3) bekezdésének
b) pontjában, a növényfajták állami elismerésérõl, vala-
mint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba ho-
zataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. §-a (1) bekezdé-
sének b) pontjában, a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálko-
dásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-ának (3) be-
kezdésének b) pontjában, az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a
(1) bekezdésének a) pontjában, kapott felhatalmazás alap-
ján a következõket rendeli el:

1. §

(1) A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljá-
rási rendjérõl, valamint az eljárás során az Európai Bizott-
sággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.)
Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet elõírásait – a (2) bekezdésben foglalt ki-
vétellel – a Tv-ben meghatározott

a) géntechnológiai módosítás,
b) géntechnológiával módosított mikroorganizmusok

zárt rendszerû felhasználásának,
c) géntechnológiával módosított szervezetek és az

azokból elõállított termékek nem forgalomba hozatali célú
kibocsátásának, valamint forgalomba hozatalának, illetve
behozatalának, kivitelének, szállításának, ártalmatlanítá-
sának,

d) géntechnológiai módosítást végzõ létesítmény létre-
hozásának, valamint

e) az egymás melletti termesztés
engedélyezése során kell alkalmazni.”

(2) A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljá-
rási rendjérõl, valamint az eljárás során az Európai Bizott-
sággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.)

Korm. rendelet 1. §-ának (5) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(5) A kérelmezõ, illetve a hasznosító a géntechnológiai
tevékenység végzéséhez szükséges engedély iránti kére-
lemben közölt, valamint az engedélyben szereplõ adatai-
ban bekövetkezett változásról tizenöt napon belül értesíti
a géntechnológiai hatóságot. A géntechnológiai hatóság
a nyilvántartásba vett adatok változásáról tíz munkanapon
belül tájékoztatja a nyilvántartó szervet.”

(3) A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljá-
rási rendjérõl, valamint az eljárás során az Európai Bizott-
sággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.)
Korm. rendelet 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a létesítményt a 2. vagy magasabb osztályba tar-
tozó zárt rendszerû felhasználás végzésére korábban már
engedélyezték, és az engedélyben foglalt minden ezzel
kapcsolatos feltétel teljesült, akkor a további 2. osztályba
tartozó zárt rendszerû felhasználást az új engedélyre vo-
natkozó kérelem benyújtása után azonnal folytatni lehet.
Ha a kérelmezõ a további 2. osztályba tartozó zárt rendsze-
rû felhasználást a korábbi engedélyezési feltételekkel kí-
vánja végezni, a géntechnológiai hatóság kizárólag a ké-
relmezõ erre irányuló kérelme esetén dönt a tevékenység
változatlan feltételekkel történõ engedélyezésérõl.”

(4) A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljá-
rási rendjérõl, valamint az eljárás során az Európai Bizott-
sággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.)
Korm. rendelet 5. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:

„(3) Az (1) és (2) bekezdések szerinti esetekben a gén-
technológiai hatóság a kérelem kézhezvételétõl számított
45 napon belül dönt.”

(5) A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljá-
rási rendjérõl, valamint az eljárás során az Európai Bizott-
sággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.)
Korm. rendelet 6. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Az elsõ és minden további alkalommal, a már enge-
délyezett létesítményben történõ 3. vagy a 4. osztályba tar-
tozó zárt rendszerû felhasználás kizárólag elõzetes enge-
dély birtokában végezhetõ.

(2) A géntechnológiai hatóság
a) olyan létesítmény esetében, amelyet korábban 3.

vagy 4. osztályba tartozó zárt rendszerû felhasználásra már
engedélyeztek, és az engedélyben foglalt minden ezzel
kapcsolatos feltétel teljesült, a kérelem kézhezvételétõl
számított 45 napon belül;

b) egyéb esetekben a kérelem kézhezvételétõl számí-
tott 90 napon belül
dönt.”

(6) A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljá-
rási rendjérõl, valamint az eljárás során az Európai Bizott-
sággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.)
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Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a géntechnológiával módosított mik-
roorganizmusok zárt rendszerû felhasználása során baleset
következik be, a géntechnológiai hatóság a kapcsolattartó
szerv útján a legrövidebb idõn belül köteles a Bizottságot
értesíteni. Ennek során ismertetnie kell a baleset körülmé-
nyeit, az érintett géntechnológiával módosított mikroorga-
nizmusok azonosító nevét, mennyiségét, a megtett elhárí-
tási intézkedéseket, azok eredményét, valamint a baleset
bekövetkeztének elemzését, beleértve a jövõbeni hasonló
balesetek elkerülését célzó intézkedéseket. A géntechno-
lógiai hatóságnak a baleset bekövetkezte elõtt is közvetle-
nül konzultálnia kell egy esetleges balesetben valószí-
nûleg érintett tagállamok hatóságaival a készenléti tervek
javasolt megvalósítását illetõen.”

2. §

(1) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozá-
sáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 13. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl
szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.)
5. §-ának (6) bekezdésében, 15. §-ának (5) bekezdésében,
17. §-ának (5)–(6) bekezdésében, 27. §-ának (5) bekezdé-
sében, 32. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, 32. §-a
(2) bekezdésének a)–d) pontjában, és (3)–(4) bekezdésé-
ben, 33. §-ának a) és d) pontjában, 34. §-a (1) bekezdésé-
nek f)–h) pontjában, 34. §-a (4) bekezdésének a),
i)–j) pontjában, 35. §-a (2) bekezdésének b)–c) pontjában,
35. §-a (4) bekezdésének c) pontjában, 35/A. §-ában,
36. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 37. §-a (1) bekez-
désének a) és c)–d) pontjában, 37. §-a (3) bekezdésének
a)–d) pontjában, 39. §-a (4) bekezdésének c)–m) pontjá-
ban, 40. §-ának (1)–(3) bekezdésében, 41. §-ának
(1)–(2) bekezdésében, 48. §-a (1) bekezdésének
b)–g) pontjában, 54. §-ának (1) bekezdésében, 57. §-ának
d) pontjában, valamint a 71. §-ának (3)–(5) bekezdésében
foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügye-
leti szervként a Központot jelöli ki.

(2) Az Éltv. 8. §-ának (2) bekezdésében, 8/A. §-ának
(3) bekezdésében, 15. §-ának (4) bekezdésében, 17. §-a
(1) bekezdés b) pontjában, 17. §-ának (7) bekezdésében,
18. §-a (1) bekezdésének e)–i) pontjában, 18. §-ának
(5) bekezdésében, 19. §-ának (1) és (4) bekezdésében,
23. §-ának (1)–(3) bekezdésében, 27. §-ának (2)–(4) be-
kezdésében, 33. §-ának ba)–be) alpontjában, 34. §-a
(1) bekezdésének b), d)–e) pontjában, 34. §-a (2) bekezdé-
sének a)–f) és k)–l) pontjában, 34. §-a (3) bekezdésének
b) pontjában, 35. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjában,
35. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, 35. §-a (3) bekez-
désének a)–e) pontjában, 36. §-a (1) bekezdésének a),
c) pontjában, 36. §-ának (2) és (3) bekezdésében,

37. §-ának (2) bekezdésében, 37. §-a (3) bekezdésének
f)–i) pontjában, 38. §-ának (3) bekezdésében, 44. §-ának
(2)–(6) bekezdésében, 48. §-a (1) bekezdésének a) és
h)–k) pontjában, 48. §-ának (2)–(3) bekezdésében,
50. §-ának (1)–(2) bekezdésében, 53. §-ának (2) és (3) be-
kezdésében, 61. §-ának (1) és (3) bekezdésében, valamint
62. §-ának (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kor-
mány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH te-
rületi szerveit jelöli ki.”

(2) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozá-
sáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A kerületi hivatalt hatósági fõállatorvos (kerületi
fõállatorvos) vezeti. A kerületi fõállatorvos felett a mun-
káltatói jogokat a szakterületért felelõs megyei igazgató
(megyei igazgató fõállatorvos) gyakorolja.”

(3) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozá-
sáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 17. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az Éltv. 17. § (1) bekezdés c) pontjában és a (4) be-
kezdésben foglalt védekezési kötelezettség megszegése
esetén a növényvédelmi bírság kiszabására az MgSzH te-
rületi szerve jogosult.”

(4) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozá-
sáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 17. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(7) A közérdekû védekezés elrendelésére külterületen
az MgSzH területi szerve jogosult. Ha belterületi ingatlan
esetében a települési (fõvárosban a kerületi) önkormány-
zat nem tesz eleget a védekezési kötelezettségének, az
MgSzH rendeli el a közérdekû védekezést.”

(5) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozá-
sáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 21. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A bortörvény]
„b) 7. §-ának (5) bekezdésében, 43. §-ának (1) és

(2) bekezdésében, 43/D. §-ának (4) bekezdésében foglal-
tak tekintetében a Kormány növénytermesztési hatóság-
ként a Központot jelöli ki.”

(6) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozá-
sáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 21. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A bortörvény 20. §-ának (1) bekezdésében,
21. §-ának (2) bekezdésében, 23. §-ának (6) bekezdésé-
ben, 24. §-ának (1)–(2) bekezdésében, 24/A. §-ának (1) és
(6) bekezdésében, 25. §-ának (2)–(3) bekezdésében,
28. §-ában, 29. §-ában, 30. §-ának (2) bekezdésében,
32. §-ának (4) bekezdésében, 40. §-a (1) bekezdésének
c) pontjában, 40. §-ának (5) bekezdésében, 41. §-ának
(1) bekezdésében, 44. §-ának (1)–(3) bekezdésében,
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48. §-ának (1)–(4) és (7) bekezdésében, 50. §-ának (1)–(2)
és (4) bekezdésében, 51. §-ának (1)–(2) bekezdésében,
51. §-ának (4) bekezdésében, valamint 53. §-ának (3) be-
kezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati
hatóságként a Központot jelöli ki.”

(7) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozá-
sáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 22. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az erdõfenntartási járulék beszedésével kapcsola-
tos feladatok ellátására – amennyiben a követelés végre-
hajtása még nem indult meg – a Kormány a Központot és
az MgSzH területi szerveit jelöli ki.”

(8) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozá-
sáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 24. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint
a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiak-
ban: Vtv.) 6. §-ának (4) bekezdésében, 12. §-ának (2) és
(4) bekezdésében, 13. §-ának (3) bekezdésében,
14. §-ának (1) bekezdésében, 18. §-ában, 19. §-ának (1) és
(3) bekezdésében, 20. §-ának (2)–(4) bekezdésében,
22. §-ának (1) bekezdésében, 25. §-ának (2) bekezdésé-
ben, 26. §-ában, 27. §-ának (1)–(2) bekezdésében, 27. §-a
(3) bekezdésének b) és c) pontjában, 27. §-ának (4) és
(7) bekezdésében, 28. §-ának (6) bekezdésében,
30. §-ának (2) bekezdésében, 32. §-ának (1) bekezdésé-
ben, 35. §-ának (3) bekezdésében, 38. §-ának (3) bekezdé-
sében, 38/A. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 39. §-ának
(1) és (3) bekezdésében, 45. §-ának (2) és (3) bekezdésé-
ben, 47. §-ának (1) és (3) bekezdésében, 50. §-ának (3) és
(4) bekezdésében, 51. §-ának (1) bekezdésében,
52. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 53. §-ának (2) bekez-
désében, 57. §-ának (1) bekezdésében, 58. §-ának (4) be-
kezdésében, 62. §-ának (2) bekezdésében, 63. §-ának
(2) bekezdésében, 64. §-ának (1) bekezdésében,
65. §-ának (1)–(4) bekezdésében, 67. §-ának (4) bekezdé-
sében, 69. §-ának (2) bekezdésében, 71. §-a (1) bekezdésé-
nek k) pontjában, 71. §-ának (4) bekezdésében, 73. §-ának
(1)–(3) és (5) bekezdésében, 74. §-ának (1)–(2) és (5) be-
kezdésében, 79. §-a (1) bekezdésének d) pontjában,
80. §-ának (2)–(4) bekezdésében, 83. §-ának (1) bekezdé-
sében, 83. §-a (4) bekezdésének a)–b) és e) pontjában,
84. §-ának (1) bekezdésében, 86. §-ának (2) bekezdésé-
ben, valamint 96. §-ának (1) bekezdésében foglaltak tekin-
tetében a Kormány vadászati hatóságként az MgSzH
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveit
jelöli ki.

(2) A Vtv. 21. §-ának (2) bekezdésében, 22. §-ának
(3) és (6) bekezdésében, 24. §-ának (2)–(3) bekezdésében,
25/A. §-ának (2) bekezdésében, 33. §-ának (2) bekezdésé-
ben, 38/A. §-ának (4) bekezdésében, valamint 74. §-ának
(6) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadá-
szati hatóságként a Központot jelöli ki.”

(9) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozá-
sáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 24. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A Vtv. 82. §-ában, 89. §-ában, valamint 92. §-ának
(1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadá-
szati hatóságként a Központot és az MgSzH területi szer-
veit jelöli ki.”

(10) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létreho-
zásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 26. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi
XLI. törvény (a továbbiakban: Hhtv.) 2. §-a (1) bekezdésé-
nek d) pontjában, 4. §-ának (3) bekezdésében, 6. §-ában,
11. §-ának (4) bekezdésében, 14. §-ának (1) bekezdésé-
ben, 16. §-ának (3) bekezdésében, 18. §-ának (1) bekezdé-
sében, 19. §-ának (1) bekezdésében, 20. §-ának (2) bekez-
désében, 21. §-ának (2) és (3) bekezdésében, 24. §-ának
(2) és (5) bekezdésében, 25. §-ának (3) bekezdésében,
26. §-ának (1) bekezdésében, 28–30. §-ában, 32. §-ának
(1)–(2) bekezdésében, 34. §-ának (2)–(3) bekezdésében,
(4) bekezdésének e) pontjában és (5) bekezdésében,
35. §-ának (4) bekezdésében, 36. §-ának (1) bekezdésé-
ben, 38. §-ának (3) bekezdésében, 39. §-ának (1) bekezdé-
sében, 42. §-ának (1) és (5) bekezdésében, 44. §-ában,
48. §-a (2) bekezdésének e)–f) és h)–i) pontjában,
49. §-ának (1) bekezdésében, valamint 50. §-ának (1) be-
kezdésében foglaltak tekintetében a Kormány halászati
hatóságként az MgSzH területi szerveit jelöli ki.”

(11) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létreho-
zásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 26. §-a a következõ (3)–(5) bekezdéssel egészül
ki:

„(3) A Hhtv. 22. §-ának (2) bekezdésében, valamint
30/A. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány halászati
hatóságként a Központot jelöli ki.

(4) A Hhtv. 5. §-ának (3) bekezdésében, 22. §-ának
(6) bekezdésében, 48. §-ának (1) bekezdésében, 48. §-a
(2) bekezdésének a)–d) és g) pontjában foglaltak tekinteté-
ben a Kormány halászati hatóságként a Központot és az
MgSzH területi szerveit jelöli ki.

(5) A Hhtv. 37. §-ának (1) bekezdésében foglaltak te-
kintetében a Kormány vadászati hatóságként az MgSzH
területi szerveit jelöli ki.”

3. §

Az állatvédelmi hatóság kijelölésérõl szóló 334/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a a következõ (6) bekezdés-
sel egészül ki:

„(6) Az Ávt. 24/F. §-ában és 48/B. §-ában foglaltak te-
kintetében állatvédelmi hatóságként a területileg illetékes
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környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügye-
lõség jár el.”

4. §

(1) Ez a rendelet 2009. május 15-én lép hatályba és
2009. július 2-án hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szer-
vek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos
földmûvelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról
szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontja;

b) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozá-
sáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelet 21. §-ának (3) bekezdése, 24. §-ának (4) és
(8)–(10) bekezdése;

c) a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési In-
tézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyil-
vántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 10. §-ának (2) bekezdése,
13. §-a, 14. §-ának második mondata, 18. §-ának (2) be-
kezdése.

(3) 2009. július 1-jén hatályát veszti a mezõgazdasági
termékek és élelmiszerek ökológiai követelmények szerin-
ti elõállításáról, forgalmazásáról és jelölésérõl szóló
140/1999. (IX. 3.) Korm. rendelet.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter,
valamint

az államháztartásért felelõs miniszter
64/2009. (V. 22.) FVM–PM

együttes rendelete
a mezei õrszolgálat megalakításához, fenntartásához

és mûködéséhez nyújtandó állami hozzájárulás
igénybevételének rendjérõl és feltételeirõl

A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi
és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
30. §-ának (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának a) pontjában, valamint a pénzügyminiszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben
eljárva a következõket rendeljük el:

1. §

(1) A települési önkormányzat által létesített mezei
õrszolgálat, valamint a hegyközség által létrehozott hegy-
õrség (a továbbiakban együtt: õrszolgálat) megalakulási,
fenntartási és mûködési költségeinek megtérítésére a fegy-
veres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei
õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiak-
ban: Törvény) 19. §-ának (2) bekezdése alapján a 2. §
(1) bekezdésében meghatározott mértékig állami hozzájá-
rulás (a továbbiakban: hozzájárulás) igényelhetõ.

(2) A hozzájárulást az a települési önkormányzat vagy
hegyközség (a továbbiakban együtt: önkormányzat) igé-
nyelheti, amelynek az õrszolgálatát a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban:
MgSzH területi szerve) nyilvántartásba vette.

2. §

(1) Az önkormányzat az újonnan létrehozott õrszolgálat
megalakítási költségeinek 50%-át, de – mezõõrönként
és hegyõrönként – legfeljebb háromszázezer forintnak
a megtérítését, a nyilvántartásba vételt követõ harminc
napon belül igényelheti. Az önkormányzat az õrszolgálat
fenntartásával és mûködésével kapcsolatban felmerülõ
költségek – személyi és dologi kiadások – 50%-ának, de
legfeljebb ötvenezer forint/hó/fõ megtérítését negyedéves
idõszakokra utólag kérelmezheti, a tárgyidõszak utolsó
napjától számított harminc napon belül.

(2) A költségként kimutatott és pénzügyileg rendezett
kiadások lehetnek csak a kérelmezés alapbizonylatai, ame-
lyeknek hiteles másolatait mellékelni kell a 3. § (1) bekez-
dése szerinti kérelemhez.

(3) Az õrszolgálat megalakulása, fenntartása és mûkö-
dése során felmerült költségeket igazoló számlákat az

önkormányzatnak a számla kiállítási évét követõ öt évig
meg kell õriznie.

3. §

(1) Az önkormányzat a hozzájárulást az MgSzH területi
szervénél az 1. és 2. számú mellékletek szerinti tartalom-
mal kérelmezheti. Az MgSzH területi szerve megvizsgálja
az igényjogosultságot és ennek alapján határozatban dönt
a hozzájárulás kifizethetõségérõl, vagy a kérelem elutasí-
tásáról.

(2) Az MgSzH területi szerve a döntés jogerõre emel-
kedését követõen harminc napon belül intézkedik az illeté-
kes adóhatóságnál az odaítél t hozzájárulásnak
a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési
támogatás lebonyolítási folyósítási számláról történõ kifi-
zetésérõl.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett hozzájárulást a (2) be-
kezdés szerinti számlára kell visszafizetni.

4. §

(1) A hozzájárulás összegének rendeltetési céltól eltérõ
felhasználása – a hozzájárulás teljes vagy annak teljesít-
ményarányos része vonatkozásában – jogosulatlanul
igénybe vett hozzájárulásnak minõsül, és azt vissza kell
fizetni.

(2) A hozzájárulás felhasználását az MgSzH területi
szerve ellenõrzi, és a visszafizetési kötelezettséget meg-
állapító jogerõs határozat egy példányának megküldésével
kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál a jogosulatlanul
igénybe vett hozzájárulás visszafizettetését.

5. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ hónap elsõ napján
lép hatályba.

(2) A mezei õrszolgálat megalakításához, fenntartásá-
hoz nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rend-
jérõl és feltételeirõl szóló 39/2006. (V. 19.) FVM–PM
együttes rendelet e rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
hatályát veszti.

(3) A (2) bekezdés e rendelet hatálybalépését követõ
napon hatályát veszti. E bekezdés a hatálybalépését követõ
második napon hatályát veszti.

Gráf József s. k., Dr. Oszkó Péter s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési pénzügyminiszter

miniszter
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1. számú melléklet a 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelethez

Kérelem a mezei õrszolgálat és hegyõrség megalakulásához nyújtott támogatás igényléséhez

MEZÕGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL

Az állami hozzájárulás igénylése céljából a mezei õrszolgálat megalakításához, fenntartásához nyújtandó állami hoz-
zájárulás igénybevételének rendjérõl és feltételeirõl szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet alapján meg-
küldöm a nyilvántartásba vett mûködési területû mezei õrszolgálat/hegyõrség megalakításának költségeirõl készült
kimutatást.

A költségek részletezése:

Bizonylat száma: Összeg (Ft):
................................................ ................................................
................................................ ................................................
................................................ ................................................
................................................ ................................................
Összesen: ................................................

Kijelentem, hogy a mezei õrszolgálat/hegyõrség a fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õr-
szolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben és a mezõõrök és hegyõrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998.
(IV. 30.) FM rendeletben elõírt valamennyi eszközzel rendelkezik.

Ezek alapján kérem az önkormányzat/hegyközség részére a hatályos jogszabályok szerint .................... Ft összegû
támogatás kifizetése iránti intézkedést.

................................................, 20..... ......... hó ..... nap

................................................................
önkormányzat jegyzõje/hegybíró

2. számú melléklet a 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelethez

Kérelem a mezei õrszolgálat és a hegyõrség mûködéséhez nyújtott támogatás igényléséhez

MEZÕGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL

Igazolom, hogy 20..... ............................................. hó ......... naptól 20..... ........................................... hó ..... na-
pig az ................................................ önkormányzat/hegyközség területén a mezei õrszolgálat/hegyõrség ............ fõvel
mûködött.

A mûködési költségek az alábbiak voltak:

– dologi kiadások
Számla sorszáma: Összeg (Ft):
................................................ ................................................
................................................ ................................................
................................................ ................................................
Összesen: ................................................
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– személyi kiadások
munkabér: ................................................
járulék: ................................................
Összesen: ................................................

Mindösszesen: ................................................

Ezek alapján kérem az önkormányzat/hegyközség részére a hatályos jogszabályok szerint ........................ Ft összegû
támogatás kifizetése iránti intézkedést.

................................................, 20..... ......... hó ..... nap

.................................................................
önkormányzat jegyzõje/hegybíró
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
22/2009. (V. 11.) KHEM

rendelete
a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok

és az azokhoz szükséges parti létesítmények,
kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új

eszköz beszerzési támogatása igénybevételének
részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény 5. számú melléklet 3. pontjában fog-
lalt felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és
energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró pénzügyminiszter, vala-
mint az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati mi-
niszter véleményének kikérésével – a következõket rende-
lem el:

A támogatás jellege

1. §

(1) E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás
igényelhetõ.

(2) E rendelet alapján nyújtott támogatás a Szerzõdés
87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkal-
mazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bi-
zottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsá-
gi rendelet) szerinti csekély összegû támogatásnak minõ-
sül.

(3) E rendelet alkalmazása során az államháztartás mû-
ködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
78. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

Támogatás igénylésére jogosultak köre

2. §

(1) A települési önkormányzat (a továbbiakban: önkor-
mányzat) a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kom-
pok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszol-
gáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszer-
zési támogatását az 1. melléklet szerinti formanyomtat-
vány kitöltésével, továbbá az 1. mellékletben meghatáro-
zott dokumentumok csatolásával igényelheti.

(2) Az az önkormányzat, amely az igénylést megelõzõ
évben is részesült támogatásban, abban az esetben igé-

nyelhet újabb támogatást, ha az elõzõ évben kapott támo-
gatással határidõre hiánytalanul elszámolt.

A támogatható tevékenységek, támogatási kategóriák

3. §

(1) Támogatást a közforgalmú, közútpótló folyami ré-
vek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények,
kiszolgáló utak fenntartására, felújítására, kivételes eset-
ben új eszközök beszerzésére lehet igényelni, ha a felso-
roltakra vonatkozó mûszaki elõírások vagy a mûszaki álla-
pot szükségessé teszi, és a felújítás utáni tartós használatuk
biztosítva van.

(2) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl
szóló 2008. évi CII. törvényben foglaltak alapján, mél-
tánylandó kistérségi foglalkoztatáspolitikai szempontok
esetén – különös tekintettel településrészek összekötteté-
sének biztosításával megvalósuló napi munkába járásra –
lehetõség van a mûködtetés támogatására is a bevétellel
nem fedezett indokolt mûködtetési költségek kiegészíté-
sével.

(3) Egy adott mûtárgyra, valamint egy átkelés mûködte-
tési költségeinek kiegészítésére egy pályázati évben csak
egy önkormányzat pályázhat.

Felújítási, fenntartási és új eszköz beszerzési támogatás

4. §

(1) A támogatás mértéke – ide nem értve a (2) bekezdés-
ben meghatározott esetet – az elszámolható költségek leg-
feljebb 70%-a lehet.

(2) Az igényelhetõ támogatás mértéke az elszámolható
költségek legfeljebb 80%-a lehet

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szem-
pontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegy-
zékérõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellék-
letében meghatározott települések, és

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló
311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. mellékletében meg-
határozott kistérségek (és az azokat alkotó települések)
esetében.

Mûködtetési támogatás

5. §

(1) A mûködtetési támogatás nem haladhatja meg
a ténylegesen felmerülõ mûködtetési veszteség 80%-át.

(2) Mûködtetési támogatásra azok az önkormányzatok
pályázhatnak, amelyeknél az átkelés nem ingyenes, és

12. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1813



a komp-, illetve a révközlekedéshez fogyasztói árkiegészí-
tést vesznek igénybe.

A támogatásra vonatkozó közös rendelkezések,
a támogatás mértéke

6. §

(1) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltéte-
le, hogy a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy az elõ-
zõ kettõ pénzügyi évben, valamint a folyamatban lévõ
pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegû támo-
gatások összege nem haladja meg a 100 000 eurónak meg-
felelõ forintösszeget.

(2) Minden egyes új csekély összegû támogatás odaíté-
lésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ kettõ
pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegû támogatás teljes
összegét figyelembe kell venni.

(3) A támogatást nyújtó az 1998/2006/EK bizottsági
rendelet 3. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerinti tájé-
koztatást ad.

(4) Azonos elszámolható költségek tekintetében
a csekély összegû támogatás nem halmozható más ál-
lami támogatással, ha az ilyen jellegû támogatáshal-
mozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne,
amely túllépi az e rendeletben az egyes esetek megha-
tározott körülményeire vonatkozóan rögzített támo-
gatási intenzitást.

7. §

Nem nyújtható támogatás azon önkormányzat részére,
amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely tá-
mogatás visszafizetésére kötelezõ határozata van érvény-
ben.

8. §

A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos
okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés napjá-
tól számított tíz évig megõrizni.

9. §

A mûködtetési, felújítási és új eszköz beszerzési támo-
gatások esetén csak a mûködtetéshez, a felújításhoz és az
új eszköz beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódó költsé-
gek számolhatók el a számvitelrõl szóló 2000. évi C. tör-
vény szerint.

10. §

(1) A támogatott beruházások tervezett költségének – az
eredetileg jóváhagyott szakmai-mûszaki tartalom sérelme
nélküli – növekedése a pályázót terheli.

(2) A pályázat benyújtását megelõzõen megkezdett
beruházásokhoz e rendelet alapján nem igényelhetõ támo-
gatás.

A támogatás igénylése

11. §

(1) A 2. § (1) bekezdése szerinti igényléshez minden
esetben csatolni kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság ille-
tékes területi szervének jegyzõkönyvét, amely tartalmazza
a tervezett beavatkozás mûszaki tartalmának szükséges-
ségét.

(2) A támogatási kérelmet 2 példányban a Magyar Ál-
lamkincstár (a továbbiakban: Kincstár) illetékes regionális
igazgatósága részére (a továbbiakban: Igazgatóság) kell
benyújtani tárgyév május 29-éig. A pályázat benyújtásá-
nak idõpontját a postára adás napját igazoló postai bélyeg-
zõ dátuma jelenti.

(3) Az Igazgatóság a kérelem megérkezését követõen
haladéktalanul ellenõrzi, hogy a kérelem megfelel-e az
e rendeletben foglalt követelményeknek.

(4) Ha az önkormányzat a kérelmet hiányosan nyújtotta
be, az Igazgatóság az önkormányzatot a kérelem beérkezé-
sétõl számított nyolc napon belül – legfeljebb nyolcnapos
határidõ megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire
történõ figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra hívja fel.

(5) A kérelem egy példányát az ellenõrzést és a hiány-
pótlást követõen az Igazgatóság legkésõbb tárgyév június
22-éig a közlekedésért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium részére (a továbbiakban: minisztérium) továb-
bítja.

(6) Az önkormányzat a kérelem benyújtásakor nyilatko-
zik a tartós üzemeltetés fenntartásáról (minimum öt év),
továbbá vállalja, hogy az adott felújításra kerülõ, valamint
a beszerzett új eszközre – 2 millió forint feletti támogatás-
nál – három év elidegenítési tilalom vonatkozik.

(7) Az átkelések tartós üzemeltetésének az minõsül,
amikor az átkelés az idõszakos leállásoktól – a karbantar-
tási munka idejétõl, a közlekedés biztonságát veszélyezte-
tõ idõjárási körülményektõl, valamint a téli idõszaktól –
eltekintve rendeltetésének megfelelõen napi rendszeres-
séggel üzemel.

(8) Ha a támogatott eszköz elidegenítése a megadott ha-
táridõ elõtt megtörténik, a támogatás összegét a Kincstár
részére az elidegenítést követõ öt munkanapon belül
vissza kell fizetni.
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(9) Ha az önkormányzat a (7) bekezdésben meghatá-
rozott tartós üzemeltetést nem teljesíti, erre vonatkozó
nyilatkozatát megszegi, akkor köteles az igényelt tá-
mogatást a Kincstár részére a minisztérium erre vonat-
kozó felhívását követõ tíz munkanapon belül visszafi-
zetni.

(10) A (9) bekezdésben foglaltak alól felmentést kaphat
azon önkormányzat, amely a tartós üzemeltetést egy mû-
ködõ átkelés esetén meg kívánja szüntetni, azonban az át-
kelést egy másik, közlekedéspolitikailag indokolt, az ön-
kormányzat közigazgatási területéhez tartozó helyen fent
kívánja tartani. A mentesülés feltétele, hogy az önkor-
mányzat a kérelmét a Tárcaközi Bizottság (a továbbiak-

ban: Bizottság) felé írásban jelezze, illetve a Bizottság ja-
vaslatára – az áthelyezést a közlekedésért felelõs miniszter
engedélyezze.

(11) Kizárólag azon önkormányzatoknál lehet a tá-
mogatás alapjául a bruttó költségeket figyelembe ven-
ni, amelyek az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény szerinti levonási joggal
nem rendelkeznek. Ha az önkormányzat a támogatást –
szerzõdés alapján – a beruházás lebonyolítását végzõ,
a beruházással összefüggésben általános forgalmi adó
levonására jogosult vállalkozónak továbbítja, a támo-
gatásban a nettó módon számított költségeket kell
figyelembe venni.
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A támogatás iránti kérelem elbírálása

12. §

(1) A támogatási kérelmeket a Bizottság értékeli.

(2) A Bizottság tagjainak száma hat fõ, amelybõl egy fõt
a közlekedésért felelõs miniszter, egy fõt a Közlekedésfej-
lesztési Koordinációs Központ vezetõje, egy fõt a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter, egy fõt az államház-
tartásért felelõs miniszter jelöl ki, továbbá két fõt az orszá-
gos érdek-képviseleti szervezetek delegálnak.

(3) A Bizottság mûködési feltételeit a minisztérium biz-
tosítja.

(4) A Bizottság elnöke a közlekedésért felelõs miniszter
által delegált tag.

(5) A Bizottság akkor határozatképes, ha ülésén leg-
alább négy tagja jelen van. A Bizottság döntéseit nyílt sza-
vazással hozza. Szavazategyenlõség esetén az elnök sza-
vazata dönt.

13. §

A támogatási kérelmekrõl a Bizottság javaslata alapján
a közlekedésért felelõs miniszter tárgyév július 24-éig
dönt.

14. §

(1) A beérkezõ támogatási igények és a rendelkezésre
álló források figyelembevételével prioritást élveznek:

a) a vízi jármûveken (komp, hajó, révcsónak) vég-
zendõ, a közlekedés biztonságát szolgáló javítások, felújí-
tások, fejlesztések,

b) a közlekedési szolgáltatások színvonalának emelé-
sét, valamint a közlekedés biztonságát szolgáló hajózási
létesítmények javítása, korszerûsítése,

c) a közegészségügyi elõírásokat, esélyegyenlõségi in-
tézkedéseket megfogalmazó jogszabályok elõírásait meg-
valósító beruházások,

d) azoknak az átkeléseknek a felújítási kérelmei, ame-
lyek kistérségi központok jobb elérhetõségét biztosítják,
valamint azon települések igényei, ahol a munkába járás,
iskolalátogatás, egészségügyi ellátás nyújtása, illetve
igénybevétele más tömegközlekedési eszközzel nem, vagy
csak igen nagy kerülõvel biztosítható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott prioritások nem
jelentenek sorrendiséget.

(3) A pályázatok elbírálásakor a Bizottság a javasla-
ta kidolgozása során figyelembe veszi, hogy a rendel-
kezésre álló és oda ítélendõ összegbõl a pályázat adott
tétele e rendelet szabályai szerint megvalósítható és el-
számolható-e.

15. §

A közlekedésért felelõs miniszter a megítélt támogatá-
sokról, továbbá az elutasításról a kérelmet benyújtó önkor-
mányzatokat tárgyév július 31-éig írásban értesíti. A köz-
lekedésért felelõs miniszter a döntéseket közzéteszi a Ma-
gyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesí-
tõben, és kezdeményezi azok közzétételét a helyi önkor-
mányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
honlapján.

A támogatás folyósítása

16. §

A támogatásban részesült önkormányzatok és a részük-
re jóváhagyott támogatás összegének jegyzékét a közleke-
désért felelõs miniszter utalványozás céljából tárgyév jú-
lius 31-éig megküldi a helyi önkormányzatokért felelõs
miniszter által vezetett minisztériumnak. A megítélt támo-
gatást a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium utalványozását követõen a Kincstár
egy összegben, legkésõbb tárgyév augusztus 7-éig átutalja
az önkormányzat számlájára.

A támogatás felhasználása

17. §

(1) A támogatást elnyert munkák az értesítés kézhezvé-
tele után azonnal elkezdhetõek.

(2) A munkák megkezdésérõl az önkormányzat a mi-
nisztériumot írásban értesíti.

A támogatás elszámolása

18. §

(1) A tárgyévi támogatás felhasználásának és elszámo-
lásnak határideje a tárgyévet követõ év június 30-a.

(2) Ha a támogatásra az önkormányzat a tárgyévet köve-
tõ évben is pályázatot kíván benyújtani, a tárgyévi támoga-
tás felhasználásának és elszámolásának határideje a tárgy-
évet követõ év február 28-a.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti elszámolást két pél-
dányban kell megküldeni az Igazgatósághoz. Az Igazgató-
ság a pénzügyi felülvizsgálatot követõen az elszámolás
egy példányát annak beérkezésétõl számított 20 napon be-
lül a minisztérium részére megküldi.

(4) A felújítási támogatás elszámolásnak tartalmaznia
kell a 2. melléklet szerinti, kitöltött Elszámoló lapot (A).
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(5) Az Elszámoló laphoz csatolni kell a kifizetett szám-
lák másolatát vagy a számlahelyettesítõ bizonylatot oly
módon, hogy azok a mûszaki tartalommal azonosíthatók
legyenek, továbbá a kifizetést igazoló dokumentum máso-
latát. A benyújtott számlamásolatok abban az esetben fo-
gadhatók el, ha azokat az önkormányzat vagy az önkor-
mányzattal szerzõdéses viszonyban álló üzemeltetõ nevé-
re állították ki.

(6) Az Elszámoló laphoz csatolni kell a Nemzeti Közleke-
dési Hatóság által a munka elvégzésérõl kiállított igazolást.

(7) A mûködtetési támogatás bizonylatokkal alátámasz-
tottan a 2. melléklet szerinti Elszámoló lap (B) kitöltésével
számolható el.

(8) Az önkormányzatnak a beruházást lebonyolító vál-
lalkozással kötött szerzõdést az elszámolás során csatolnia
kell.

A támogatással megvalósított fenntartási és felújítási
munka szakszerûségének, új eszközök beszerzésének,

valamint a mûködtetés ellenõrzése

19. §

A fenntartási és felújítási munkák szakszerûségét, új
eszközök beszerzését, valamint a mûködtetést helyszíni el-
lenõrzés keretében, továbbá az elidegenítési tilalom betar-
tását a közlekedésért felelõs miniszter, megbízottja vagy
a Nemzeti Közlekedési Hatóság a kivitelezés során és an-
nak befejeztével, illetve a mûködés során ellenõrzi, és ar-
ról ellenõrzési jegyzõkönyvet vesz fel.

Az elszámolás szabályszerûségének ellenõrzése

20. §

Az Igazgatóság által a minisztériumhoz továbbított el-
számolások szabályszerûségét a közlekedésért felelõs mi-
niszter vagy megbízottja vizsgálja és dokumentálja annak
beérkezését követõ 30 napon belül.

Mûszaki tartalommódosítás

21. §

(1) Különösen indokolt esetben, legkésõbb a tárgyév
november 15-éig az Igazgatósághoz két példányban be-
nyújtott kérelem alapján engedélyezhetõ a mûszaki tarta-
lom módosítása. Az elbírálás feltétele az eredeti pályázati
kiírásnak megfelelõ, az új mûszaki tartalomra vonatkozó
dokumentáció és a mûszaki tartalom módosítás indoklásá-
nak benyújtása. Az eredeti pályázathoz képest változatlan
dokumentumokat újra nem kell benyújtani.

(2) Az Igazgatóság a mûszaki tartalommódosítási kére-
lem megérkezését követõen haladéktalanul ellenõrzi, hogy
a kérelem megfelel-e az e rendeletben foglalt követelmé-
nyeknek.

(3) Ha az önkormányzat a kérelmet hiányosan nyúj-
totta be, az Igazgatóság az önkormányzatot a kérelem
beérkezésétõl számított nyolc napon belül – legfeljebb
nyolcnapos határidõ megjelölése és a mulasztás jogkö-
vetkezményeire történõ figyelmeztetés mellett – hi-
ánypótlásra hívja fel.

(4) A kérelem egy példányát az ellenõrzést és hiánypót-
lást követõen az Igazgatóság öt napon belül a minisztérium
felé továbbítja.

(5) A mûszaki tartalommódosítási kérelmekrõl a Bizott-
ság javaslata alapján a közlekedésért felelõs miniszter
tárgyév december 20-áig dönt. A minisztérium a kérelme-
zõ önkormányzatokat a döntésrõl haladéktalanul írásban
értesíti.

(6) Különösen indokoltnak számít a pályázat benyújtá-
sakor még nem ismert szükséges beavatkozás elvégzésére
irányuló mûszaki tartalommódosítás.

Záró rendelkezések

22. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen nyújtott
támogatásokra kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a közforgalmú, közútpótló folyami
révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmé-
nyek, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási támogatása
igénybevételének részletes szabályairól szóló 19/2008.
(V. 14.) GKM rendelet, rendelkezéseit a közforgalmú,
közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szüksé-
ges parti létesítmények, kiszolgáló utak 2008. évi fenntar-
tási, felújítási támogatásának elszámolására továbbra is al-
kalmazni kell.

(3) E rendelet alapján döntés csekély összegû támogatá-
sok tekintetében 2013. december 31-éig hozható.

(4) E rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de mini-
mis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. de-
cember 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379.,
2006. 12. 28., 5–10. o.) hatálya alá tartozó támogatást tar-
talmaz.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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1. melléklet a 22/2009. (V. 11.) KHEM rendelethez

ADATLAP
a közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek és az azokhoz szükséges parti létesítmények,

kiszolgáló utak fenntartási, felújítási és új eszköz beszerzési támogatásához

1. Igénylõ önkormányzat (gesztor)
Neve: .................................................................................................................................................................................
Címe: .................................................................................................................................................................................
Telefon, fax: ......................................................................................................................................................................
KSH kódja: ........................................................................................................................................................................

2. Tulajdonos
Neve: .................................................................................................................................................................................
Címe: .................................................................................................................................................................................
Telefon, fax: ......................................................................................................................................................................

3. Üzemben tartó
Neve: .................................................................................................................................................................................
Címe: .................................................................................................................................................................................
Telefon, fax: ......................................................................................................................................................................

4. Az átkelés megnevezése
............................................................................................................................................................................................

5. Az üzemeltetett úszólétesítmények nyilvántartási száma
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

6. Üzemeltetési engedély száma: .....................................................................................................................................

7. Átkelõhely helyrajzi száma: .........................................................................................................................................

8. Az igénylés célja
A) Úszólétesítmények felújítása (kompok, hajók, úszómûvek)
Indokolás: ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

B) Parti létesítmények felújítása (kiszolgáló révház, közmûvek, csörlõk stb.)
Indokolás: ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

C) Révlejáró, kiszolgáló út felújítása (az átkelés területén lévõ, a mûködtetéshez közvetlenül kapcsolódó révlejárók, jár-
dák, lépcsõk, belsõ utak)
Indokolás: ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

D) Új eszköz beszerzése
Indokolás: ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................................................

E) Mûködtetés
Indokolás: ..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

9. Nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra jogosult szervezet, személy megnevezése, telefonszáma
szakmai-mûszaki vonatkozásban:
............................................................................................................................................................................................
pénzügyi vonatkozásban:
............................................................................................................................................................................................

10. A költségek megoszlása (Ft)
Átkelés neve: .....................................................................................................................................................................

Feladat megnevezése Nettó összeg Áfa összege Bruttó összeg

1. Felújítás (kompok, hajók, révek)

2. **Felújítás (parti létesítmények, utak)

3. Új eszköz(ök) beszerzése

4. Felújítás és új eszköz beszerzésének költsége
összesen (1+2+3)

5. Igényelt támogatás aránya (%):

6. Igényelt támogatás összege:

ebbõl: – tárgybeli rendelet szerinti támogatás
összege:

– egyéb támogatás összege:

7. Saját forrás összege (3–6)

11. Saját forrás megoszlása (Ft)

1. Önkormányzat képviselõ-testületi határozatában (költségvetési
rendeletében) a beruházásra jóváhagyott saját forrás

2. Hitel
......................

Saját forrás összesen

12. Mûködtetési támogatás igénylése (E Ft)

Sorszám

Tényleges és tervezett bevételek Tényleges és tervezett kiadások

Megnevezés
Elõzõ évi tényl.

E Ft
Tárgyévi terv.

E Ft
Megnevezés

Elõzõ évi tényl.
E Ft

Tárgyévi terv.
E Ft

1. Jegyek, bérletek
eladása

Üzemanyag-
felhasználás

2. Fogyasztói
árkiegészítés

Energia (gáz,
villany, fûtés), víz,
csatorna stb.

3. Önkormányzati
hozzájárulás

Bérek és közterhei
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4. Mûködtetési
támogatás

Foglalkoztatással
összefüggõ egyéb

5. Egyéb bevételek Egyéb kiadások
(engedélyek stb.)

6. Összesen: Összesen:

Igényelt mûködtetési támogatás összege: ............................................. E Ft.

Az adatlapon szereplõ adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ............................, .....................

P. H.

..................................
polgármester
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Az Adatlaphoz csatolandó dokumentumok

Csatoltam
Nem

csatoltam
Csatolandó dokumentum megnevezése

1. melléklet A tulajdonos és az önkormányzat közötti szerzõdés jegyzõ által
hitelesített másolata*

2. melléklet A komp-, illetve a révátkelõhely üzemeltetési engedélyeztetésére
vonatkozó hatósági határozat hiteles másolata (kivéve: újraindítás)

3. melléklet A komp-, illetve a révátkelõhely átnézeti helyszínrajza (M:1:10 000)
4. melléklet A területi fõépítész egyetértõ nyilatkozata**
5. melléklet A fejlesztési tevékenységgel érintett terület tulajdoni lapja (ha a terület

nem az önkormányzat tulajdona, akkor mellékelni kell a tulajdonossal
kötött területhasználatról szóló szerzõdést is)**

6. melléklet Földhivatali nyilvántartási térkép 30 napnál nem régebbi hitelesített
másolata**

7. melléklet Jogerõs engedély (pl. építési engedély)***
8. melléklet Hajózási hatóságnak a felújításra vonatkozó jegyzõkönyve
9. melléklet Tervezett felújítás tételes költségkalkulációja

10. melléklet Képviselõ-testületi határozat, vagy polgármesteri nyilatkozat az önrész
vállalásáról (Ft-ban és %-ban)****

11. melléklet Nyilatkozat a tartós üzemeltetés fenntartásáról, az elidegenítési tilalomról
12. melléklet Számításokkal alátámasztott üzemeltetési adatok (tárgyévet megelõzõ évi

viteldíjbevétel, üzemeltetés éves nettó ráfordítása, fogyasztói
árkiegészítés nagysága, kapott mûködtetési támogatás nagysága)*****

13. melléklet Új eszköz beszerzése esetén annak árajánlata
14. melléklet Ha a fejlesztés nem építési engedély köteles, akkor az önkormányzat erre

vonatkozó nyilatkozata
15. melléklet A pályázati évben, valamint az azt megelõzõ két évben kapott csekély

összegû támogatásról szóló nyilatkozat
16. melléklet Az önkormányzat nyilatkozata az ÁFA visszaigényelhetõségérõl

Kérjük, hogy a négyzetekben jelölje X-jellel, hogy a mellékletet csatolta, illetve nem csatolta.

* Csak abban az esetben, ha a kompnak, révnek nem az önkormányzat a tulajdonosa
** Parti létesítmények, kiszolgáló utak felújítása, fejlesztése, építése esetén

*** Hatósági engedélyköteles tevékenység esetén
**** Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzatok képviselõ-testü-

letei felhatalmazhatják a polgármestert, hogy nyilatkozhasson a saját forrás biztosításáról
***** Csak mûködtetési támogatás igénylése esetén

Kérjük, hogy a dokumentumokat a táblázat szerinti mellékletek sorrendjében állítsa össze, jelölve az adott melléklet
számát!

Ha az igazolást, engedélyt nem csatolta, de beszerzése folyamatban van, kérjük azt is feltüntetni.

Kelt: .............................., 200. ..................... hó ....... nap

P. H.

..................................................
(cégszerû aláírás)
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2. melléklet a 22/2009. (V. 11.) KHEM rendelethez

A közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak
fenntartási, felújítási és új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének éves elszámolása

A. típusú ELSZÁMOLÓ LAP
a javítási, felújítási és új eszköz beszerzési támogatás elszámolásához

Település (gesztor) neve: ..................................................................................................................................................

Átkelés helye: ....................................................................................................................................................................

Ft

1 Elfogadott
igénylés adatai

1 Számla szerinti
adatok

Eltérés 2

±
ebbõl el nem
számolható

Támogatott költsége összesen

Támogatás összege Visszautalás:

Támogatott elemek szerinti megoszlása

Feladat megnevezése 1 Elfogadott igénylés adatai Számla szerinti adatok

Eltérés 2

±
ebbõl el nem
számolható

mennyiség Ft mennyiség Ft mennyiség Ft Ft

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
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B. típusú ELSZÁMOLÓ LAP

a mûködtetési költségek támogatásának elszámolásához

Település (gesztor) neve: ..................................................................................................................................................

Átkelés helye: ....................................................................................................................................................................

E Ft

Sorszám
Bevételek Kiadások

megnevezés összege megnevezés összege

Összesen: Összesen:

Pénzügyi elszámolás dokumentumai
– pénzügyi összesítõ: db
– számlamásolat: db
– átutalási bizonylat*: db
– hajózási hatóság felülvizsgálati jegyzõkönyve: db

1 Támogatott tölti ki

2 Döntés alapján a közlekedésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium tölti ki

* Csak visszautalás esetén

P. H.

...............................................

polgármester
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Az oktatási és kulturális miniszter
23/2009. (V. 22.) OKM

rendelete
az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések

támogatása, valamint az integrációs rendszerben
részt vevõ intézményekben dolgozó pedagógusok

anyagi támogatása igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, elszámolásának

és ellenõrzésének részletes szabályairól

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 16. pontjá-
ban és 24. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az ok-
tatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti
feladatkörömben eljárva, az önkormányzati miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. ren-
delet 1. § a) pontja szerinti feladatkörében eljáró önkor-
mányzati miniszter egyetértésével a következõket rende-
lem el:

I. Képességkibontakoztató, integrációs felkészítés,
továbbá óvodai fejlesztõ program szervezésének

támogatása

1. §

(1) A támogatást helyi önkormányzatok és azok jogi
személyiségû társulásai (a továbbiakban együtt: helyi ön-
kormányzatok), a központi költségvetési szervként mûkö-
dõ felsõoktatási intézmények, illetve a közoktatási felada-
tot ellátó nem állami, nem helyi önkormányzati intézmé-
nyek fenntartói (a továbbiakban együtt: fenntartó) igényel-
hetik, ha az általuk fenntartott intézmény a nevelési-okta-
tási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet (a továbbiakban: MKM rendelet)
39/D–39/E. §-ában meghatározott követelmények és az
oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter)
által kiadott Integrációs Pedagógiai Program szerint ké-
pességkibontakoztató, integrációs felkészítést vagy óvo-
dai fejlesztõ program szerinti foglalkoztatást biztosít.

(2) A képességkibontakoztató, integrációs felkészítés,
valamint az óvodai fejlesztõ program után igényelhetõ tá-
mogatás kizárólag olyan intézményben vehetõ igénybe,
amelynek alapító okiratában, valamint helyi pedagógiai
programjában, nevelési programjában az igényjogosultsá-
got megalapozó tevékenység szerepel vagy a fenntartó kö-
telezettséget vállal annak beépítésére. Képességkibonta-
koztató, integrációs felkészítés támogatása iránti igénylést
az általános iskolában, a gimnáziumban, a szakközépisko-
lában és a szakiskolában megszervezett felkészítés esetén
lehet benyújtani. Az e bekezdés szerinti támogatási for-
mákban részt vevõ fenntartók és intézményeik kötelesek
a 2. § (13) bekezdése alapján együttmûködési megállapo-
dást kötni. Az együttmûködési megállapodások megköté-
sekor az intézmények a 6. számú mellékletben foglalt,

a miniszter által kiadott iskolai, óvodai integrációs peda-
gógiai program alapján kitûzött vállalásokat tesznek, nyi-
latkoznak a (9) bekezdés szerinti támogatott idõszak alatt
megvalósítandó feladataikról.

(3) Nem nyújtható képességkibontakoztató, integrációs
felkészítés, valamint óvodai fejlesztõ program után járó
támogatás, amennyiben az érintett intézménnyel vagy az
intézmény fenntartójával szemben az intézmény mûködé-
sével, oktatási tevékenységével összefüggésben a támoga-
tás iránti igénylés benyújtását megelõzõ 3 éven belül bíró-
ság vagy más hatóság jogerõsen megállapította az egyenlõ
bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény megsértését. Ezzel összefüggés-
ben az igényléshez csatolni kell a 2. b. számú mellékletben
foglalt nyilatkozatot. Támogatás csak akkor igényelhetõ,
ha a fenntartó a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény (a továbbiakban: Kt.) 66. §-ában foglaltak szerint
eleget tesz az iskolai körzethatárok kialakítására vonatko-
zó kötelezettségének.

(4) Amennyiben a közoktatási intézmény a 2008/2009.
nevelési évben, tanévben részt vesz az e § szerinti pedagó-
giai tevékenységek megvalósításában, köteles betartani az
általa az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Tár-
saság Országos Oktatási Integrációs Hálózattal (a továb-
biakban: OOIH) és az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelõ Igazgatóságával (a továbbiakban: OKM
Támogatáskezelõ) kötött együttmûködési megállapodás-
ban foglaltakat. A 2008/2009. nevelési évre, tanévre
vonatkozó együttmûködési megállapodásban foglalt vál-
lalások teljesítése, az intézményi önértékelés, valamint
a pénzügyi elszámolás elfogadása a támogatásra való
jogosultság további feltétele. Nem nyújtható képesség-
kibontakoztató, integrációs felkészítés után járó támo-
gatás, amennyiben ugyanazon fenntartó által fenntartott,
azonos településen mûködõ általános iskolai intézménybe
járó halmozottan hátrányos helyzetû tanulók létszámának
az adott intézménybe járó összes tanuló létszámához
viszonyított aránya eltérõ, amennyiben ez az eltérés bár-
mely két intézmény között meghaladja a huszonöt száza-
lékpontot. Többcélú intézmény esetén általános iskolán az
általános iskolai intézményegységet kell érteni.

(5) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás csak a nappali
oktatás munkarendje szerint oktatásban részesülõ tanulók
után igényelhetõ, magántanulók esetében nem igényelhetõ
támogatás.

(6) A fenntartó által elnyert támogatás az 1. számú mel-
léklet szerinti mértékben, a miniszter által kiadott óvodai,
iskolai integrációs pedagógiai programban meghatározott
tevékenységekre, feladatok ellátására, illetve az ott meg-
határozott célok megvalósítására használható fel. A támo-
gatás pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai
szolgáltatások igénybevételére fordítható része a 4. a. szá-
mú melléklet, illetve az 5. a. számú melléklet kitöltésével
meghatározásra kerülõ többletszolgáltatások finanszírozá-
sára fordítható a szakszolgáltatóval, egyéb szolgáltatóval
kötött megállapodás alapján. Az e vonatkozásban kötött
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megállapodásokat a fenntartó a 2. § (13) bekezdésében
foglalt együttmûködési megállapodás szerint köteles az
OKM Támogatáskezelõ részére megküldeni, illetve ennek
keretében a pénzügyi elszámolásban az e célra felhasznált
támogatási összegeket feltüntetni. A támogatás nem for-
dítható olyan tevékenység finanszírozására, amelynek
pénzügyi fedezetét a 3–4. §-ban meghatározott támogatás
biztosítja.

(7) A támogatás igénylése az erre a célra mûködtetett
elektronikus rendszeren keresztül

a) iskola esetében a 2. számú melléklet, a 3. számú mel-
léklet és a 4. a. számú melléklet,

b) óvoda esetében a 2. számú melléklet és az 5. a. számú
melléklet
kitöltésével történik.

(8) A fenntartónak az e rendelet hatálybalépésével egy-
idejûleg megküldött azonosítót felhasználva be kell lépnie
az elektronikus rendszerbe, és ki kell töltenie az ott találha-
tó adatlapokat, nyilatkozatokat. A fenntartónak a kitöltött
adatlapokat és nyilatkozatokat elektronikusan és kinyom-
tatva két eredeti példányban, postai úton is meg kell külde-
nie az adatlapon szereplõ címre. A kizárólag postai úton
benyújtott igénylés érvénytelen. Az igénylés benyújtására
kialakított elektronikus rendszer az igénylés elektronikus
úton való benyújtását kizárólag az igénylési adatlapok tel-
jes körû, hiánytalan kitöltését követõen teszi lehetõvé.

(9) A támogatás az adott intézményben, tagintézmény-
ben a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek és tanu-
lók 2008. évi októberi közoktatási statisztikai létszáma
alapján igényelhetõ és használható fel. Képességkibonta-
koztató, integrációs felkészítés esetén támogatás a nem
halmozottan hátrányos helyzetû tanuló után is igényelhe-
tõ, feltéve, hogy a tanuló hátrányos helyzetûnek minõsül.
A hátrányos helyzetû tanulók létszáma azonban nem ha-
ladhatja meg a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók tíz
százalékát, tört létszám esetén felfelé kerekítve. A támoga-
tás a 2009/2010. nevelési év, tanév 2009. szeptember 1-jé-
tõl 2009. december 31-ig tartó idõszakára igényelhetõ. A
támogatás összege képességkibontakoztató, integrációs
felkészítés esetében legfeljebb 24 600 Ft/fõ. Óvodai fej-
lesztõ program szervezése esetében a támogatás összege
legfeljebb 27 400 Ft/fõ.

2. §

(1) Az igénylõ a támogatási igényt legkésõbb 2009. jú-
nius 15-ig az alábbiak szerint nyújthatja be az 1. § (7) be-
kezdésében meghatározott módon:

a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdésének
figyelembevételével a helyi önkormányzatok a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) Regionális Igaz-
gatósága illetékes megyei szervezeti egységeihez (a továb-
biakban: Igazgatóság),

b) a nem állami, nem helyi önkormányzati intézmé-
nyek fenntartói, valamint a központi költségvetési szerv-
ként mûködõ felsõoktatási intézmények fenntartói az
OKM Támogatáskezelõ részére
papír alapon, valamint elektronikusan az erre a célra kiala-
kított elektronikus rendszeren keresztül.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidõ elmu-
lasztása jogvesztõ. Az igénylés legkorábban e rendelet
hatálybalépésének napjától nyújtható be.

(3) A helyi önkormányzatok esetén az Igazgatóság, nem
állami és nem helyi önkormányzati intézmények, valamint
a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási
intézmények esetén az OKM Támogatáskezelõ a határ-
idõig benyújtott igénylések feldolgozása során szükség
esetén a beérkezéstõl számított öt napon belül, nyolcnapos
határidõvel hiánypótlásra hívja fel a támogatást igénylõt.
Amennyiben a fenntartó a felhívásnak nem tesz eleget
vagy nem megfelelõen teljesíti azt, az Igazgatóság, illetve
az OKM Támogatáskezelõ a támogatási igényt elutasítja,
errõl 2009. július 10-ig értesíti a fenntartót és az Oktatási
és Kulturális Minisztériumot (a továbbiakban: OKM).

(4) Az Igazgatóság a helyi önkormányzatok által be-
nyújtott támogatási igényeket a hiánypótlások beérkezését
követõen 2009. július 5-ig egy eredeti példányban meg-
küldi az OKM Támogatáskezelõnek, egy eredeti példány
az Igazgatóságnál marad.

(5) Az OKM Támogatáskezelõ a feldolgozott igénybe-
jelentések alapján elkészített összesítõ jelentését helyi ön-
kormányzatok, közoktatási feladatot ellátó nem állami,
nem helyi önkormányzati fenntartók, illetve központi költ-
ségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények
fenntartói szerint külön-külön összesítve, továbbá intéz-
mény-, programtípusok és tanulói létszám szerint összesít-
ve elektronikus formában és papír alapon, 2009. július
15-ig megküldi az OKM részére.

(6) A megküldött összesítõ jelentéseket hét tagból álló
értékelõ bizottság vizsgálja meg. A bizottság elnökét és
két tagját az OKM, két tagját az OOIH, további egy tagját
szakmai érdekképviseleti társadalmi szervezet, egy tagot
az Önkormányzati Minisztérium (a továbbiakban: ÖM) je-
löl ki. A bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

(7) Az értékelõ bizottság a formai követelményeken túl
az MKM rendelet 39/D–39/E. §-ának, valamint az 1. § ren-
delkezéseinek való megfelelést megvizsgálva szakmai vé-
leményt készít, amelyben a támogatás odaítélésére, illetve
elutasítására indokolt javaslatot tesz a miniszternek. Az ér-
tékelõ bizottság a javaslatot 2009. július 25-ig küldi meg
a miniszternek.

(8) Az értékelõ bizottság javaslata alapján a miniszter
2009. augusztus 3-ig dönt a támogatás odaítélésérõl.

(9) A támogatást elnyert önkormányzatok összesített
adatait az OKM utalványozás céljából az önkormányzat
KSH-kódjának, megnevezésének és a támogatási összeg-
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nek a feltüntetésével papír alapon és elektronikus formá-
ban 2009. augusztus 5-ig megküldi az ÖM részére. A tá-
mogatás folyósításáról a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiak-
ban: költségvetési törvény) 5. számú mellékletének
16. pontja szerinti forrás terhére a 2009. év augusztus havi
nettó finanszírozás keretében az ÖM utalványozása alap-
ján a Kincstár intézkedik.

(10) A nem állami, nem helyi önkormányzati intéz-
ményfenntartó részére megítélt támogatás folyósításáról
az OKM által biztosított keretösszeg, valamint a finanszí-
rozási adatok ismeretében az Igazgatóság a 2009. szeptem-
ber havi normatívakiutalással együtt gondoskodik. A köz-
ponti költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intéz-
ményfenntartó részére megítélt támogatás folyósításáról
a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím, 2. alcím,
17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív támoga-
tása” elõirányzat terhére kell gondoskodni.

(11) A támogatást elnyert fenntartók összesített adatait
az OKM elektronikus formában 2009. augusztus 10-ig to-
vábbítja az OKM Támogatáskezelõnek, valamint az Igaz-
gatóságnak. Ezt követõen az OKM Támogatáskezelõ érte-
síti a fenntartót a támogatás elfogadásáról, illetve elutasí-
tásáról.

(12) Az e rendelet alapján támogatásra jogosult fenntar-
tók által fenntartott intézmények a 2009. októberi statiszti-
kai létszámadatok megadásával egyidejûleg az 1. § (7) be-
kezdése szerinti elektronikus rendszeren keresztül a
4. b. számú melléklet és az 5. b. számú melléklet kitöltésé-
vel 2009. október 15-ig kötelesek megadni a támogatásra
jogosult intézmény, tagintézmény halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekekre, tanulókra vonatkozó 2009. októ-
beri statisztikai létszámadatait, valamint a képességkibon-
takoztató, integrációs felkészítésben, illetve óvodai fej-
lesztõ programban részt vevõ gyermekek, tanulók lét-
számadatait. Amennyiben az adatszolgáltatás körében – az
igénylési adatok határidõre történõ benyújtása óta – fenn-
tartóváltás következett be, a jogutód fenntartó az
OOIH-tól köteles azonosítót igényelni az e § szerinti adat-
bejelentési kötelezettség teljesítéséhez.

(13) A támogatást elnyert fenntartónak és a támogatás-
ban részesülõ intézménynek vállalnia kell, hogy – az 1. §
(2) és (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a támo-
gatott idõszakra vonatkozóan 2009. szeptember 15-ig az
OOIH-val és az OKM Támogatáskezelõvel együttmûkö-
dési megállapodást köt. Az együttmûködési megállapodás
alapján a nevelési év, tanév végén az intézmények és fenn-
tartóik – a 6. számú melléklet szerint elkészített vállalásaik
teljesülésérõl – intézményi önértékelést és pénzügyi elszá-
molást kötelesek benyújtani. A központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézményfenntartó eseté-
ben az együttmûködési megállapodásban szerzõdõ félként
az OKM is részt vesz. Az együttmûködési megállapodás
egy másolati példányát az OOIH 2009. október 31-ig meg-

küldi az Igazgatóságnak. Amennyiben a vállalások teljesí-
tése a 2009/2010. nevelési évben, tanévben nem történik
meg, a benyújtásra kerülõ intézményi önértékelés és
a pénzügyi elszámolás nem kerül elfogadásra.

(14) Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) a támo-
gatást elnyert fenntartók esetében ellenõrzést végez. Ha
a szakmai ellenõrzés tanügy-igazgatási szabálytalanságo-
kat tár fel, az OH hatósági ellenõrzést végez, a vizsgálat
eredményeképpen kezdeményezheti a Kincstárnál a támo-
gatás iránti jogosultság felülvizsgálatát.

II. Az integrációs rendszerben részt vevõ intézményekben
dolgozó pedagógusok kiegészítõ illetményére fordítható

támogatás

3. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott olyan fenn-
tartó, amely általános iskolát vagy óvodát tart fenn és az
1–2. § alapján képességkibontakoztató, integrációs fel-
készítést, óvodai fejlesztõ programot segítõ támogatásra
válik jogosulttá, továbbá az általa fenntartott intéz-
mény megfelel a közalkalmazottakról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézmé-
nyekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
15/A. §-ában meghatározott feltételeknek, jogosult arra,
hogy az intézményben foglalkoztatott pedagógusok részé-
re juttatható kiegészítõ illetmény iránti támogatást igé-
nyeljen.

(2) A támogatás a 2009/2010. nevelési év, tanév 2009.
szeptember 1-jétõl 2009. december 31-ig tartó idõszakára
igényelhetõ.

(3) Általános iskola esetén, amennyiben a képességki-
bontakoztató, integrációs felkészítést szervezõ intézmény-
ben, tagintézményben a halmozottan hátrányos helyzetû
tanulók aránya a 2008. évi októberi közoktatási statisztikai
létszáma alapján

a) az 5%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 20%,
a támogatás összege tanulónként legfeljebb 15 375 forint,

b) a 20%-ot meghaladja, de legfeljebb 40%, a támoga-
tás összege tanulónként legfeljebb 20 500 forint,

c) a 40%-ot meghaladja, de legfeljebb 60%, a támoga-
tás összege tanulónként legfeljebb 26 650 forint,

d) a 60%-ot meghaladja, a támogatás összege tanulón-
ként legfeljebb 32 800 forint.

(4) Óvoda esetén, amennyiben az óvodai fejlesztõ prog-
ramot szervezõ intézményben, tagintézményben a halmo-
zottan hátrányos helyzetû gyermekek aránya a 2008. évi
októberi közoktatási statisztikai létszáma alapján

a) a 15%-ot eléri vagy meghaladja, de legfeljebb 50%,
a támogatás összege gyermekenként legfeljebb 20 500 fo-
rint,

b) az 50%-ot meghaladja, a támogatás összege gyerme-
kenként legfeljebb 26 650 forint.
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(5) A kiegészítõ illetmény forrásául szolgáló támogatás
a képességkibontakoztató, integrációs felkészítésre vagy
óvodai fejlesztõ programra e rendelet alapján igénylést be-
nyújtó fenntartó által fenntartott intézményben, tagintéz-
ményben a halmozottan hátrányos helyzetû és az 1. §
(9) bekezdésében meghatározottak szerint hátrányos hely-
zetû tanulók, illetve halmozottan hátrányos helyzetû gyer-
mekek 2008. évi októberi közoktatási statisztikai létszáma
alapján igényelhetõ és használható fel. A kiegészítõ illet-
ménynek az egy intézményben alkalmazott pedagógusok-
ra jutó, munkaadókat terhelõ járulékokkal növelt teljes
összegét a (2) bekezdésben meghatározott idõtartamra vo-
natkozóan a gyermekek, tanulók létszámának a (3)–(4) be-
kezdésben meghatározott összegekkel való szorzata alap-
ján kell kiszámítani.

(6) A (3)–(4) bekezdésben megjelölt arányokat tagin-
tézményenként kell meghatározni. A százalékos arány ki-
számításánál törtszám esetén két tizedes jegyig történõ ke-
rekítéssel kell az arányokat megállapítani.

4. §

(1) Az intézmény vezetõjének a fenntartó jóváhagyása
mellett el kell készítenie a 7. számú mellékletben foglalt
feladattervet, amelyben meghatározza a pedagógus által
ellátandó tevékenységeket, valamint azt, hogy a pedagó-
gus mekkora összegû kiegészítõ illetményre jogosult. A
támogatás felhasználása nincs a feladattervben megneve-
zett pedagógusok személyéhez kötve, a kiegészítõ illet-
mény a 3. § (2) bekezdése szerinti támogatási idõszakban
bármely, a feladatellátásban részt vevõ pedagógusnak
megítélhetõ.

(2) A fenntartónak a 8. számú mellékletben foglaltak sze-
rint kell összesítenie, mely intézmények tekintetében és mek-
kora összegben igényli a támogatást. Az igényelt támogatás
összege nem lehet magasabb, mint a 7. számú melléklet sze-
rinti feladattervben megnevezett pedagógusoknak megálla-
pított kiegészítõ illetmény 2009. szeptember 1-jétõl 2009. de-
cember 31-ig tartó idõtartamra számított, munkaadókat ter-
helõ járulékokkal növelt teljes öszszege.

(3) A fenntartó a támogatási igényt az 1. § (7) bekezdése
szerinti elektronikus rendszer igénybevételével elektroni-
kusan és papír alapon a 7. és a 8. számú melléklet megkül-
désével, az integrációs, képességkibontakoztató felkészí-
tés, illetve az óvodai fejlesztõ program szervezése után já-
ró támogatás iránti igényléssel egyidejûleg legkésõbb
2009. június 15-ig nyújthatja be, helyi önkormányzatok az
Áht. 64/B. § (3) bekezdésének figyelembevételével az
Igazgatósághoz, a nem állami, nem helyi önkormányzati
intézmények fenntartói, valamint a központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények fenntartói az
OKM Támogatáskezelõhöz. Az e bekezdésben meghatá-
rozott határidõ elmulasztása jogvesztõ. Az igénylés legko-
rábban e rendelet hatálybalépésének napjától nyújtható be.

(4) A hiánypótlásra, valamint a támogatásról szóló dön-
tés elõkészítésére a 2. § (3)–(6) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni.

(5) E § tekintetében a jogosultság fennállásáról a 2. §
(6) bekezdése szerinti értékelõ bizottság javaslata alapján
2009. augusztus 3-ig a miniszter dönt.

(6) A támogatást elnyert önkormányzatok összesített
adatait az OKM utalványozás céljából az önkormányzat
KSH-kódjának, megnevezésének és a támogatási összeg-
nek a feltüntetésével papír alapon és elektronikus formá-
ban 2009. augusztus 5-ig megküldi az ÖM részére. A tá-
mogatás folyósításáról a költségvetési törvény 5. számú
mellékletének 24. a) pontja szerinti forrás terhére a 2009.
év szeptember havi nettó finanszírozás keretében, majd
havonta az ÖM utalványozása alapján a Kincstár intéz-
kedik.

(7) A nem állami, nem helyi önkormányzati intézmény-
fenntartó részére megítélt támogatás folyósításáról az
OKM által biztosított keretösszeg, valamint a finanszíro-
zási adatok ismeretében az Igazgatóság a 2009. szeptem-
ber havi normatívakiutalással együtt, majd havonta gon-
doskodik. A központi költségvetési szervként mûködõ fel-
sõoktatási intézményfenntartó részére megítélt támogatás
folyósításáról a költségvetési törvény XX. fejezet, 11. cím,
2. alcím, 17. jogcímcsoport „Gyakorlóiskolák normatív
támogatása” elõirányzat terhére kell gondoskodni.

(8) A támogatást elnyert fenntartók összesített adatait az
OKM elektronikus formában 2009. augusztus 10-ig továb-
bítja az OKM Támogatáskezelõnek, valamint az Igazgató-
ságnak, majd az OKM Támogatáskezelõ értesíti a fenntar-
tót a támogatás elfogadásáról, illetve elutasításáról.

(9) A kiegészítõ illetmény pedagógusoknak történõ kifi-
zetésérõl a fenntartó gondoskodik.

(10) Az Igazgatóság és az OKM Támogatáskezelõ
a 7. számú mellékletben foglalt feladattervet személyes
adatok nélkül 2009. augusztus 15-ig továbbítja az OOIH
felé. A 2. § (13) bekezdése alapján megkötésre kerülõ
együttmûködési megállapodás szerint benyújtásra kerülõ
intézményi önértékelés és pénzügyi elszámolás részeként
sor kerül a kiegészítõ illetmény kifizetésére nyújtott támo-
gatás felhasználásának értékelésére is.

(11) Az OH a támogatást elnyert fenntartók esetében el-
lenõrzést végez. Ha a szakmai ellenõrzés tanügy-igazgatá-
si szabálytalanságokat tár fel, az OH hatósági ellenõrzést
végez, a vizsgálat eredményeképpen kezdeményezheti
a Kincstárnál a támogatás iránti jogosultság felülvizsgá-
latát.

III. Elszámolás, ellenõrzés rendje

5. §

(1) A helyi önkormányzatok a támogatás felhasználásá-
ról legkésõbb 2009. december 31-i fordulónappal, a min-
denkori zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek
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elszámolni. A központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézmények a támogatásokról a 2009. évi
költségvetésrõl szóló beszámolójukban a központosított
elõirányzatok elszámolásait tartalmazó ûrlapon kötelesek
elszámolni. A támogatás 2009. december 31-ig fel nem
használt, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát
a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. A kötelezett-
ségvállalással terhelt, fel nem használt összeg 2010. június
30-ig használható fel pénzügyi teljesítésre, elszámolása
a 2010. évi zárszámadás keretében és rendje szerint törté-
nik. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes önkor-
mányzatoknál, illetve intézményeknél megfelelõ anali-
tikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell
alátámasztani.

(2) A támogatások elszámolása a nem állami, nem helyi
önkormányzati intézmények esetén a fenntartók 2009. évi
támogatásairól történõ elszámolása keretében, a kötött fel-
használású támogatások elszámolásait tartalmazó ûrlapon
történik. A támogatás 2009. december 31-ig fel nem hasz-
nált, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát
a központi költségvetésbe vissza kell fizetni, elszámolás-
kor e támogatási jogcímeken pótigény nem érvényesíthe-
tõ. A kötelezettségvállalással terhelt, fel nem használt
összeg 2010. június 30-ig használható fel pénzügyi teljesí-
tésre, elszámolása a 2010. évi elszámolás keretében törté-
nik. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes fenntar-
tóknál, illetve intézményeknél a tanulói azonosítók feltün-
tetésével és szakmai dokumentációval kell alátámasztani.

(3) Ha a támogatást vagy annak egy részét a fenntartó
önkormányzat jogosulatlanul vette igénybe, vagy azt nem
a megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban
rögzített arányt meghaladó mértékû támogatást vett igény-
be vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgál-
tatott, köteles az Áht. 64/B. § (1)–(2) bekezdésében foglal-
taknak megfelelõen eljárni. A fenntartó önkormányzat év
közben az Igazgatóságon keresztül az ÖM-nél haladékta-
lanul köteles lemondani a jogosulatlanul igénybe vett
összegrõl, mely esetben a már kiutalt összeg visszavonásra
kerül a következõ havi nettósításban, és a lemondásnak
megfelelõen módosításra kerül az elõirányzat. Év végi el-
számolás esetén befizetéssel történik a többlet-igénybevé-
tel elszámolása.

(4) Ha a támogatást vagy annak egy részét a nem állami,
nem helyi önkormányzati fenntartó jogosulatlanul vette
igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve
a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott,
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehaj-
tásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletnek az
állami hozzájárulás és támogatás elszámolására, ellenõr-
zésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

IV. Vegyes rendelkezések

6. §

(1) Amennyiben a támogatási igény benyújtását vagy
elnyerését követõen az igényléssel érintett intézményt
a Kt. 121. § (1) bekezdésének 15. pontjában foglaltak ér-
telmében a fenntartó átszervezi vagy fenntartóváltás kö-
vetkezik be, köteles ezt a tényt az átszervezésrõl vagy
a fenntartóváltásról szóló fenntartói döntés meghozatalá-
tól számított nyolc napon belül az OKM, valamint az OO-
IH felé jelezni. A bejelentési kötelezettség körében írásos
formában jelezni kell azt is, hogy az elnyert, illetve megpá-
lyázott támogatási összeg felhasználását az intézményát-
szervezésre, illetve fenntartóváltásra tekintettel hogyan
tervezi megvalósítani a pályázó. Jogutód nélküli megszû-
nés esetén a pályázati összegrõl a pályázó köteles lemon-
dani. Minden egyéb esetben kizárólag a pályázati célra,
a pályázattal érintett intézmény jogutód intézményében
kell felhasználni a támogatást. Fenntartóváltás esetében,
amennyiben a jövõben önkormányzati társulás tartja fenn
az intézményt, a megállapodásban megnevezett gesztor
önkormányzat használhatja fel az eredetileg megítélt tá-
mogatást, amelyre a korábban az intézmény elõzõ fenntar-
tója lett volna jogosult – feltéve, ha az igénylés feltételei
ezen új intézmény esetében is fennállnak. Az intézményát-
szervezésrõl, illetve a fenntartóváltásról az OKM köteles
értesíteni az Igazgatóságot.

(2) A pályázathoz csatolni kell a fenntartó a 2. c. számú
melléklet szerinti nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik
a Kt. 105. §-ában meghatározott közoktatási esélyegyenlõ-
ségi intézkedési tervvel. E rendelkezéseket önkormányzati
társulások tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a nyilatkozatot a helyi önkormányzatok társulásairól
és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény-
ben, valamint a települési önkormányzatok többcélú kis-
térségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben az
egyes társulási típusoknál meghatározott döntéshozó szerv
vagy személy adja ki.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és
2010. június 30-án hatályát veszti.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

Képességkibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely,
tagintézmény esetén

KÖTELEZÕEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK Minimum 60%-ot erre a célra kell fordítani.
1. Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások
Akkreditált továbbképzések, felkészítések, tréningek, illetõleg az ezekhez kapcsolódó mentorálás. IPR módszertani,
elõítélet-kezelõ, konfliktuskezelõ tréningek, óvoda-iskola átmenet tréning (szervezési, lebonyolítási költségek,
megbízási szerzõdések költsége).
IPR alapú komplex intézményfejlesztési, minõségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügy-igazgatási, jogi szolgáltatás
(pedagógiai módszertani, jogi szaktanácsadás megbízási szerzõdések költsége).
Hospitációs napok megrendezése, illetõleg hospitálás más intézményben (szervezési, lebonyolítási költségek,
megbízási szerzõdések költsége).
Amennyiben más forrásból (TÁMOP, TIOP) az intézmény hasonló célra támogatásban nem részesült.
2. Szociális hátrányok enyhítése
A szociális hátrányok enyhítése a programban részt vevõ tanulók részére (tanszerek, könyv, hangszerek, játék, ruházat,
cipõ, sporteszközök egyéni használatra; osztálykiránduláson, erdei táborban, sportfoglalkozáson való részvétel
biztosítása; szükség esetén helyi és helyközi utazási bérletek megvásárlása).
3. Együttmûködések – partneri kapcsolatok erõsítése
Az IPR alkalmazását támogató az iskolán kívüli partneri kapcsolatok erõsítése tanórán kívüli, szabadidõs
tevékenységek, programok szervezésével legalább egy – nem az iskola érdekeltségébe tartozó – civil szervezet,
kisebbségi önkormányzat, sportegyesület stb., valamint a felkészítésbe bevont tanulók szüleinek részvételével
(szervezési, lebonyolítási költségek, megbízási szerzõdések költsége).
4. Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás – maximum bruttó 8%, de legfeljebb 250 E Ft
IPR szaktanácsadói szolgáltatás, IPR alapú intézményfejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a tanév során több
alkalommal, a tanév végi intézményi önértékelés felülvizsgálata.
NEM KÖTELEZÕEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK Maximum 40%-ot lehet erre a célra fordítani.
5. Pályaorientációs programok, a továbbtanulást elõsegítõ tevékenységek
Elsõsorban tanórán kívüli, a partneri szektort, külsõ szakértõket is bevonó, patrónusi, mentori, tutori rendszer az iskolán
kívüli kezdeményezésekre építõ rendszeres programok támogatása.
6. Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele
A felkészítésben részt vevõ tanulók számára igényeiknek megfelelõen, a kötelezõen biztosított szolgáltatásokon túl
pedagógiai szakszolgáltatás, a nevelési tanácsadás keretében nyújtott egyéb szolgáltatás (pl. gyógytestnevelõ,
pszichológus, az SNI prevenció érdekében fejlesztõ pedagógus stb.) biztosítása.
7. A tanulók által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítõ fejlesztõ eszközök beszerzése
A fejlesztést segítõ eszközök beszerzése (társasjáték, logikai, készségfejlesztõ, finom motorikát, térlátást fejlesztõ,
segítõ eszközök stb.).
Amennyiben más forrásból (TÁMOP, TIOP) az intézmény hasonló célra támogatásban nem részesült.
8. A pedagógusok tanórai tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósításához szükséges eszközök beszerzése
A tanórai pedagógiai feladatok ellátásához szükséges kis értékû eszközök, segédanyagok, alapanyagok beszerzése.
Amennyiben más forrásból (TÁMOP, TIOP) az intézmény hasonló célra támogatásban nem részesült.
9. Tanulóbarát osztályterem kialakítása
Elsõsorban a kooperatív, differenciált tanulásszervezéshez szükséges feltételek kialakítása, amennyiben más forrásból
(TÁMOP, TIOP) az intézmény hasonló célra támogatásban nem részesült. Nem használható fel elemi
infrastruktúra-fejlesztésre, korszerûsítésre (fûtés, világítás, festés, parkettázás), akadálymentesítésre és
kapacitásbõvítésre.
10. Kulturális rendezvényekre jutás támogatása
A programban részt vevõ tanulók részére kulturális rendezvényeken való részvétel, belépõk biztosítása, utazás
költsége.
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11. Szakmai, tartalmi fejlesztés
Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel, utazási
és egyéb költségek.
12. Projektnap
Az IPR-hez kapcsolódó intézményi vagy kistérségi szintû projekt megvalósítása, eszközök beszerzése, szolgáltatások,
elõadók felkérése.

Óvodai fejlesztõ program támogatás felhasználásának kerete óvodai székhely, tagintézmény esetén

KÖTELEZÕEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK Minimum 60%-ot erre a célra kell fordítani.
1. Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások megrendelése

Akkreditált továbbképzések, felkészítések, tréningek, illetõleg az ezekhez kapcsolódó mentorálás költsége. IPR
módszertani, elõítélet-kezelõ, konfliktuskezelõ tréningek, óvoda-iskola átmenet tréning (szervezési, lebonyolítási
költségek, megbízási szerzõdések költsége).
IPR alapú komplex intézményfejlesztési, minõségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügy-igazgatási, jogi szolgáltatás
(pedagógiai módszertani, jogi szaktanácsadás, megbízási szerzõdések költsége).
Hospitációs napok megrendezése, illetõleg hospitálás más intézményben (szervezési, lebonyolítási költségek,
megbízási szerzõdések költsége).
Amennyiben más forrásból (TÁMOP, TIOP) az intézmény hasonló célra támogatásban nem részesült.
2. Szociális hátrányok enyhítése

A szociális hátrányok enyhítése a programban részt vevõ gyermekek részére (mesekönyv, hangszerek, játék, ruházat,
cipõ, sporteszközök egyéni használatra; kiránduláson, táborban, sportfoglalkozáson való részvétel biztosítása; szükség
esetén helyi és helyközi utazási bérletek megvásárlása).
3. Együttmûködések – partneri kapcsolatok erõsítése

Az IPR alkalmazását támogató partnerségi kapcsolatok erõsítése szabadidõs tevékenységek, programok szervezésével
(farsang, táncház, egészségnap stb.) legalább egy civil szervezet, kisebbségi önkormányzat, sportegyesület stb.,
valamint a programban részt vevõ gyermekek szüleinek részvételével (szervezési, lebonyolítási költségek, megbízási
szerzõdések költsége).
4. Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás – maximum bruttó 8%, de legfeljebb 250 E Ft

IPR szaktanácsadói szolgáltatás, IPR alapú intézményfejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a nevelési év során
több alkalommal, a nevelési év végén az intézményi önértékelés felülvizsgálata.
NEM KÖTELEZÕEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK Maximum 40%-ot lehet erre a célra fordítani.
5. Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele

A programban részt vevõ gyermekek számára igényeiknek megfelelõen, a kötelezõen biztosított szolgáltatásokon túl
pedagógiai szakszolgáltatás, a nevelési tanácsadás keretében nyújtott egyéb szolgáltatás (pl. gyógytestnevelõ,
pszichológus, az SNI prevenció érdekében fejlesztõ pedagógus stb.) biztosítása.
6. A gyermekek által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítõ fejlesztõ eszközök beszerzése

A fejlesztést segítõ eszközök beszerzése (társasjáték, logikai, készségfejlesztõ, finom motorikát, nagymozgást, térlátást
fejlesztõ, segítõ eszközök stb.).
Amennyiben más forrásból (TÁMOP, TIOP) az intézmény hasonló célra támogatásban nem részesült.
7. A pedagógusok tanórai tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

A tanórai pedagógiai feladatok ellátásához szükséges kis értékû eszközök, segédanyagok, alapanyagok beszerzése.
Amennyiben más forrásból (TÁMOP, TIOP) az intézmény hasonló célra támogatásban nem részesült.
8. Gyermekbarát csoportszoba kialakítása

Elsõsorban a kooperatív módszerek alkalmazásához szükséges feltételek kialakítása, amennyiben más forrásból
(TÁMOP, TIOP) az intézmény hasonló célra támogatásban nem részesült. Nem használható fel elemi
infrastruktúra-fejlesztésre, korszerûsítésre (fûtés, világítás, festés, parkettázás), akadálymentesítésre és
kapacitásbõvítésre.
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9. Kulturális rendezvényekre jutás támogatása

A programban részt vevõ gyermekek részére kulturális rendezvényeken való részvétel, belépõk biztosítása, utazás
költsége.
10. Szakmai, tartalmi fejlesztés

Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel, utazási
és egyéb költségek.
11. Projektnap

Az IPR-hez kapcsolódó intézményi vagy kistérségi szintû projekt megvalósítása, eszközök beszerzése, szolgáltatások,
elõadók felkérése.

Képességkibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete gimnáziumi, szakközépiskolai,
szakiskolai székhely, tagintézmény esetén

KÖTELEZÕEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK Minimum 70%-ot erre a célra kell fordítani.
1. A programmal kapcsolatos kiegészítõ pedagógiai tevékenység, humánerõforrás biztosítása, IPR menedzsment
mûködtetése

IPR menedzsment mûködtetése, IPR alapú intézményfejlesztés megvalósítása, az iskola környezetével való
kapcsolatépítés, kapcsolattartás (megbízási szerzõdések költsége az adott intézményben dolgozó szakemberek
részére).
Egyéni fejlesztési tervek készítése a felkészítésben részt vevõ tanulók vonatkozásában, egyéni tanulási útvonalak
megvalósításának támogatása, a tanulók teljesítményének értékelése (megbízási szerzõdések költsége az adott
intézményben dolgozó szakemberek részére).
Módszertani adaptációt segítõ munkacsoport mûködtetése. A módszertani elemek (kiemelten az integrációt segítõ
módszertani elemek, pl. differenciálás, kooperatív tanulás, projektpedagógia, drámapedagógia, valamint
a multikulturális oktatás horizontális bevezetése) adaptációját elõsegítõ munkacsoport mûködtetése (megbízási
szerzõdések költsége az adott intézményben dolgozó szakemberek részére).
2. Az IPR bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások megrendelése

Akkreditált továbbképzések, felkészítések, tréningek, illetõleg az ezekhez kapcsolódó mentorálás költsége. IPR
módszertani, elõítélet-kezelõ, konfliktuskezelõ tréningek, óvoda-iskola átmenet tréning (szervezési, lebonyolítási
költségek, megbízási szerzõdések költsége).
IPR alapú komplex intézményfejlesztési, minõségbiztosítási, mérés-értékelési, tanügy-igazgatási, jogi szolgáltatás
(pedagógiai módszertani, jogi szaktanácsadás, megbízási szerzõdések költsége).
Hospitációs napok megrendezése, illetõleg hospitálás más intézményben (szervezési, lebonyolítási költségek,
megbízási szerzõdések költsége). Amennyiben más forrásból (TÁMOP, TIOP) az intézmény hasonló célra
támogatásban nem részesült.
3. Szociális hátrányok enyhítése

A szociális hátrányok enyhítése a programban részt vevõ tanulók részére (tanszerek, könyv, hangszerek, játék, ruházat,
cipõ, sporteszközök egyéni használatra; osztálykiránduláson, erdei táborban, sportfoglalkozáson való részvétel
biztosítása; szükség esetén helyi és helyközi utazási bérletek megvásárlása).
4. Szaktanácsadás, folyamat-tanácsadás – maximum bruttó 8%, de legfeljebb 250 E Ft

IPR szaktanácsadói szolgáltatás, IPR alapú intézményfejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás a tanév során több
alkalommal, a tanév végi intézményi önértékelés felülvizsgálata.
NEM KÖTELEZÕEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK Maximum 30%-ot lehet erre a célra fordítani.
5. Pályaorientációs programok, a továbbtanulást elõsegítõ tevékenységek

Elsõsorban tanórán kívüli, a partneri szektort, külsõ szakértõket is bevonó, patrónusi, mentori, tutori rendszer az iskolán
kívüli kezdeményezésekre építõ rendszeres programok támogatása.
6. Pedagógiai szakszolgáltatások és egyéb pedagógiai szolgáltatások igénybevétele

A felkészítésben részt vevõ tanulók számára igényeiknek megfelelõen, a kötelezõen biztosított szolgáltatásokon túl
pedagógiai szakszolgáltatás, a nevelési tanácsadás keretében nyújtott egyéb szolgáltatás (pl. gyógytestnevelõ,
pszichológus, az SNI prevenció érdekében fejlesztõ pedagógus stb.) biztosítása.
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7. A tanulók által közvetlenül használt, az IPR megvalósítását segítõ fejlesztõ eszközök beszerzése

A fejlesztést segítõ eszközök beszerzése (társasjáték, logikai, készségfejlesztõ, finom motorikát, térlátást fejlesztõ,
segítõ eszközök stb.).
Amennyiben más forrásból (TÁMOP, TIOP) az intézmény hasonló célra támogatásban nem részesült.
8. A pedagógusok tanórai tevékenységéhez, IPR módszertan megvalósításához szükséges eszközök beszerzése

A tanórai pedagógiai feladatok ellátásához szükséges kis értékû eszközök, segédanyagok, alapanyagok beszerzése.
Amennyiben más forrásból (TÁMOP, TIOP) az intézmény hasonló célra támogatásban nem részesült.
9. Tanulóbarát osztályterem kialakítása

Elsõsorban a kooperatív, differenciált tanulásszervezéshez szükséges feltételek kialakítása, amennyiben más forrásból
(TÁMOP, TIOP) az intézmény hasonló célra támogatásban nem részesült. Nem használható fel elemi
infrastruktúra-fejlesztésre, korszerûsítésre (fûtés, világítás, festés, parkettázás), akadálymentesítésre és
kapacitásbõvítésre.
10. Kulturális rendezvényekre jutás támogatása

A programban részt vevõ tanulók részére kulturális rendezvényeken való részvétel, belépõk biztosítása, utazás
költsége.
11. Szakmai, tartalmi fejlesztés

Az IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel, utazási
és egyéb költségek.
12. Projektnap

Az IPR-hez kapcsolódó intézményi vagy kistérségi szintû projekt megvalósítása, eszközök beszerzése, szolgáltatások,
elõadók felkérése.

2. számú melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

Beküldendõ az adott jogcímhez kapcsolódó további mellékletekkel egy eredeti és két másolati példányban postai úton:
a) a helyi önkormányzatok esetén: a MÁK illetékes területi szervéhez
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén:
az OKM Támogatáskezelõ részére
1055 Bp., Bihari János u. 5.
Borítékra írják rá: „Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések támogatása”
Kitöltendõ az elektronikus igénylés az a) és b) fenntartók esetén
Az adatlap elérhetõ:
http://www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

Fenntartói adatlap

Megye: Fenntartó neve:

Címe: Polgármester/képviselõ neve:

Fenntartó típusa*:

Adószám:

KSH-kód:

PIR tözsszám (költségvetési szerv esetében):

ÁHT azonosító (költségvetési szerv esetében):

A számlavezetõ bank neve: Bankszámlaszám: – –

Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó faxszáma:

* Kérjük a megfelelõ betûjelet beírni! Ö: önkormányzati, N: nem állami, nem önkormányzati
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A közoktatási humánszolgáltatókra vonatkozó további adatok:

Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a cégbírósági/bírósági végzés
száma ha van)*:

* Nem állami, nem önkormányzati fenntartó esetén kérjük kitölteni!

Dátum:

P. H.
.........................................

fenntartó képviselõje

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a) a 2. a. számú melléklet szerinti nyilatkozatot
b) a 2. b. számú melléklet szerinti nyilatkozatot
c) a 2. c. számú melléklet szerinti nyilatkozatot

2. a. számú melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

Fenntartói nyilatkozat
– a rendezett munkaügyi kapcsolatokról és köztartozásokról –

Fenntartó megnevezése, címe:

............................................................................................................................................................................................

Képviselõjének neve (aláírásra jogosult személy):

............................................................................................................................................................................................

Alulírott, büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt intézmény az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-a értelmében rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.
Kijelentem továbbá, hogy az intézménynek lejárt köztartozása nincs.

Dátum:

.............................................
képviselõ aláírása

P. H.

2. b. számú melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

Fenntartói nyilatkozat
– az egyenlõ bánásmód követelményével kapcsolatosan –

Fenntartó megnevezése, címe:

............................................................................................................................................................................................

Képviselõjének neve (aláírásra jogosult személy):

............................................................................................................................................................................................
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Alulírott, büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az intézmény fenntartójával szemben az igénylés be-
nyújtását megelõzõ 3 éven belül, az intézmény mûködésével, oktatási tevékenységével összefüggésben bíróság vagy
más hatóság jogerõsen nem állapította meg az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény megsértését.

Dátum:

.............................................
képviselõ aláírása

P. H.

2. c. számú melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

Fenntartói nyilatkozat
– az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatosan –

önkormányzati, közoktatási humánszolgáltatók, fõvárosi, megyei fenntartású,
illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén

(A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)

Fenntartó megnevezése, címe:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Alulírott .................................................... polgármester/a fent nevezett önkormányzati társulás elnöke büntetõjogi
felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a település képviselõ-testülete/a társulási tanács elfogadta a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. § (1) bekezdése szerinti önkormányzati intézkedési tervet/intézkedési tervet és az
önkormányzati minõségirányítási programot/minõségirányítási programot, ebben meghatározva a gyermekek, tanulók
esélyegyenlõségét szolgáló intézkedéseket, a gyermek- és ifjúságvédelem és a közoktatás kapcsolatát. Nyilatkozom
továbbá arról, hogy az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések az óvodai nevelési programba, illetve iskolai pedagógiai
programba történõ beépítése azok jóváhagyásával kapcsolatos eljárás során megvizsgálásra került.*

Alulírott ........................................................... a közoktatási humánszolgáltató képviseletében eljárva büntetõjogi
felelõsségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a pályázat keretében érintett közoktatási intézmények nevelési prog-
ramja/pedagógiai programja tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket.**

Dátum:

.................................................................................
polgármester/a társulási tanács elnöke/

a közoktatási humánszolgáltató képviseletében
eljáró személy aláírása

P. H.
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Az oktatási és kulturális miniszter
24/2009. (V. 25.) OKM

rendelete
a 2009/2010. tanév rendjérõl

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjá-
ban meghatározott feladatkörömben eljárva – szakképzés tekintetében a szakképesítésért felelõs miniszterekkel egyetér-
tésben – a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
a) fenntartóra való tekintet nélkül
aa) az általános iskolákra,
ab) a szakiskolákra,
ac) a gimnáziumokra, a szakközépiskolákra (a továbbiakban együtt: középiskola),
ad) az alapfokú mûvészetoktatási intézményekre,
ae) a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekre [a továbbiakban az aa)–ae) pont alattiak együtt: iskola],
af) a diákotthonokra és kollégiumokra (a továbbiakban: kollégium),
ag) a többcélú intézményekre [a továbbiakban az a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény];
b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal);
c) a tanulókra és az iskolákba jelentkezõkre;
d) a pedagógusokra;
e) a nevelõ és oktató munkát végzõ más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltõkre;
f) a tanulók és jelentkezõk szüleire, gyámjára (a továbbiakban együtt: szülõ).

A tanév, a szorgalmi idõ (tanítási év)

2. §

(1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idõ, tanítási év keretei között kell
megszervezni.

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2009/2010. tanévben a szorgalmi idõ elsõ tanítási napja 2009. szeptem-
ber 1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2010. június 15. (kedd). A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendel-
kezik – száznyolcvanhárom nap. A nappali oktatás munkarendje szerint mûködõ középiskolában és szakiskolában a ta-
nítási napok száma száznyolcvankét nap.

(3) Az iskola utolsó, befejezõ évfolyamán az utolsó tanítási nap
a) középiskolákban és a szakiskolákban – a b)–c) pontban meghatározott kivétellel – 2010. április 30.,
b) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fenntartásában lévõ szakközépiskolákban 2010. május 28., a Honvé-

delmi Minisztérium fenntartásában lévõ szakképzõ iskolában 2010. június 4.,
c) szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél, két és fél éves képzésben tanulók részére 2010. január 15.

(4) Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben és a felnõttoktatásban a szorgalmi idõ elsõ és utolsó nap-
ját – a szorgalmi idõ elsõ és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.

(5) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképzõ iskola elsõ szakképzési évfolyamán február elsõ
hetében is megkezdhetõ. A szorgalmi idõ elsõ és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg úgy, hogy a tanítási na-
pok száma a (2) bekezdésben foglaltaknak megfeleljen.

(6) A szorgalmi idõ elsõ féléve 2010. január 15-ig tart. Az iskolák 2010. január 22-ig értesítik a tanulókat, illetõleg
a kiskorú tanulók szüleit az elsõ félévben elért tanulmányi eredményekrõl. A (4)–(5) bekezdésben meghatározott esetben
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az elsõ félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettõl a naptól számított hét napon belül kell megkülde-
ni.

(7) Az elsõ és a második félév (a szorgalmi idõ utolsó napja) lezárását követõ tizenöt napon belül az iskoláknak neve-
lõtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A ne-
velõtestületi értekezletrõl készített jegyzõkönyvet meg kell küldeni – tájékoztatás céljából – az iskolaszéknek és a fenn-
tartónak.

Tanítási szünet a szorgalmi idõben, a tanítás nélküli munkanapok

3. §

A szorgalmi idõ alatt a nevelõtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában
öt, a nappali oktatás munkarendje szerint mûködõ középiskolában és szakiskolában hat munkanapot tanítás nélküli mun-
kanapként használhat fel, amelybõl egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelõtestület véleményének kikérésé-
vel az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

4. §

(1) Az õszi szünet 2009. október 26-tól október 30-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök),
a szünet utáni elsõ tanítási nap november 2. (hétfõ).

(2) A téli szünet 2009. december 23-tól 2009. december 31-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap 2009. december
22. (kedd), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2010. január 4. (hétfõ).

(3) A tavaszi szünet 2010. április 2-tõl április 6-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap április 1. (csütörtök), a szünet
utáni elsõ tanítási nap április 7. (szerda).

(4) Az iskola az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a szorgalmi idõ kezdõ és befejezõ napjának
változatlanul hagyásával – más idõpontban is adhat a tanulóknak szünetet, illetõleg a szünetek kezdõ és befejezõ napját
módosíthatja, ha a – közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény)
52. §-ának (16) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenõnapon tartott tanítási nappal ehhez a szüksé-
ges feltételeket megteremti.

(5) A nemzeti és etnikai kisebbségi oktatásban részt vevõ iskolák az (1)–(2) bekezdésben meghatározott idõpontoktól
eltérhetnek, illetve a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi
hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség ese-
tén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletérõl. A felügyelet megszervezésérõl több iskola közösen is gondoskodhat.

A vizsgák rendje

5. §

(1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakközépiskolai és a szakiskolai szakmai vizsgákat az 1. számú mellékletben
foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben a szorgalmi idõ utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A
vizsga idõpontját az iskola igazgatója határozza meg.

(3) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatározott
feladatok végrehajtásának részletes szabályait, ezen belül az okmányirodák kijelölésérõl és illetékességi területérõl
szóló kormányrendeletben meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó települési (fõvárosi, kerületi) önkormányzat
jegyzõjének (a továbbiakban: körzetközponti jegyzõ), valamint a vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény (a továbbiak-
ban: vizsgaszervezõ iskola) megbízottjának az írásbeli érettségi vizsga lebonyolításával kapcsolatos feladatait a 4. szá-
mú melléklet tartalmazza. A körzetközponti jegyzõ számára meghatározott feladatokat a középiskola székhelyén történõ
vizsgaszervezés esetén a székhely szerint, a középiskola telephelyén történõ vizsgaszervezés esetén a telephely szerint
illetékes körzetközponti jegyzõ látja el.
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A felvételi eljárás és a beiratkozás

6. §

A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

A tanulmányi versenyek

7. §

(1) A 2. számú melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) hirdet meg az iskolák részére, illetve amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag
és szakmailag támogat.

(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.

(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplõ tanulmányi versenyre történõ felkészítést akkor építheti be a munkatervébe,
ha azzal az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülõi szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért.

(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkal-
mazni, hogy a szakképesítésért felelõs miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak
a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben történõ megjelentetésérõl 2009. október 30-ig gon-
doskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak az OKM hivatalos lapjában és honlapján való közzétételérõl.

Országos mérés, értékelés elrendelése

8. §

(1) A közoktatásról szóló törvény 99. §-ának (4) és (5) bekezdése alapján a 2009/2010. tanévben országos mérés, érté-
kelés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlõdését a negyedik, a hatodik, a nyol-
cadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedõen.

(2) A közoktatásról szóló törvény 95. § (1) bekezdésének p) pontja alapján a 2009/2010. tanévben országos mérés, ér-
tékelés keretében kell elvégezni a kisebbségi nyelvismeret alapozó mérését a kétnyelvû és anyanyelvû nemzetiségi isko-
lák negyedik évfolyamán. A hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szük-
séges mérõeszközt az adott kisebbség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol a matematika
tantárgyat az adott kisebbség nyelvén oktatják.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az országos szakértõi
névjegyzékben szereplõ szakértõk bevonásával 2010. május 26-án. A mérés napja tanítási napnak minõsül, melyet az
érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelezõ tanórai foglalkozás számukra nem szervez-
hetõ. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2009. november 27-ig
küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(4) A Hivatal 2011. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintû elemzéseket készít, majd megküldi az in-
tézményi szintû elemzéseket az intézmények vezetõinek, az intézményi és a fenntartói szintû elemzéseket a fenntartók-
nak, az országos elemzést pedig az OKM-nek. Az OKM az országos elemzést – tájékoztatás céljából – megküldi a Köz-
oktatás-politikai Tanácsnak és az Országos Köznevelési Tanácsnak, továbbá azt 2011. május 31-ig nyilvánosságra hoz-
za.

(5) A tanuló eltérõ ütemû fejlõdésébõl, fejlesztési szükségleteibõl fakadó egyéni hátrányoknak a csökkentése, továbbá
az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2009. október 15-ig felmérik
azon elsõ évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján
az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a késõbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja
az azt elõsegítõ pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlõdésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az
igazgatók 2009. október 31-ig – a Hivatal által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával – jelentik a Hivatal regioná-
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lis igazgatóságainak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kivá-
lasztott tanulókkal 2009. december 11-ig kell elvégezniük.

(6) A közoktatásról szóló törvény 95/A. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 2009. november 2. és 2010. április 30.
között a Hivatal hatósági ellenõrzés keretében vizsgálja a középfokú felvételi eljárás szabályainak betartását a középfo-
kú nevelési-oktatási intézményekben.

(7) A közoktatásról szóló törvény 93. § (1) bekezdésének g) pontja alapján 2009. október 1. és 2009. november 30. kö-
zött szakmai ellenõrzés keretében kell elvégezni a tanórán kívüli foglalkozásként szervezett iskolai sportkörök, sport-
foglalkozások vizsgálatát az általános iskolákban és a középfokú nevelési-oktatási intézményekben. A szakmai ellenõr-
zést a Hivatal szervezi meg az országos szakértõi névjegyzékben szereplõ szakértõk bevonásával.

Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok

9. §

A közoktatásról szóló törvény 99. §-ának (7) bekezdése szerint meghatározott minimumot – képességszintet – az
5. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) 2009. augusztus 31-én hatályát veszti – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2007/2008. tanév rendjérõl szóló
19/2007. (III. 23.) OKM rendelet, valamint a 2008/2009. tanév rendjérõl szóló 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet (a továb-
biakban: OKM rendelet).

(3) Az OKM rendelet 8. §-ának (4) bekezdése 2010. június 1-jén veszti hatályát.

Dr. Hiller István s. k.,

oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet a 24/2009. (V. 25.) OKM rendelethez

I. Érettségi vizsgaidõszakok, vizsganapok

1. A 2009. évi október–novemberi érettségi vizsgák

Emelt szintû érettségi vizsga Középszintû érettségi vizsga Idõpont

Írásbeli érettségi
vizsgák

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv

október 16., 8.00

magyar nyelv és irodalom, magyar
mint idegen nyelv

magyar nyelv és irodalom, magyar
mint idegen nyelv

október 19., 8.00

rajz és vizuális kultúra, szakmai
elõkészítõ tárgyak

rajz és vizuális kultúra, szakmai
elõkészítõ tárgyak

október 19., 14.00

matematika matematika október 20., 8.00
földrajz földrajz október 20., 14.00
történelem történelem október 21., 8.00
latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv október 21., 14.00
angol nyelv angol nyelv október 22., 8.00
filozófia, nemzetiségi népismeret,
célnyelvi civilizáció

filozófia október 22., 14.00

informatika informatika október 26., 8.00
orosz nyelv, egyéb nyelvek orosz nyelv, egyéb nyelvek október 26., 14.00
német nyelv német nyelv október 27., 8.00
mozgóképkultúra és médiaismeret,
dráma, hittan, bibliaismeret – Hit
Gyülekezete

mozgóképkultúra és médiaismeret,
dráma

október 27., 14.00

olasz nyelv olasz nyelv október 28., 8.00
kémia, egyéb központi
követelményekre épülõ vizsgatárgyak

kémia, egyéb központi
követelményekre épülõ vagy
egyedileg akkreditált vizsgatárgyak

október 28., 14.00

spanyol nyelv spanyol nyelv október 29., 8.00
biológia; emberismeret és etika;
ember- és társadalomismeret, etika;
társadalomismeret

biológia október 29., 14.00

francia nyelv francia nyelv október 30., 8.00
fizika, mûvészeti tárgyak, ének-zene fizika, mûvészeti tárgyak, ének-zene október 30., 14.00
szóbeli vizsgák november 11–16.

szóbeli vizsgák november 19–27.
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2. A 2010. évi május–júniusi érettségi vizsgák

Emelt szintû érettségi vizsga Középszintû érettségi vizsga Idõpont

Írásbeli érettségi
vizsgák

magyar nyelv és irodalom, magyar
mint idegen nyelv

magyar nyelv és irodalom, magyar
mint idegen nyelv

május 3., 8.00

matematika matematika május 4., 8.00
történelem történelem május 5., 8.00
angol nyelv angol nyelv május 6., 8.00
német nyelv német nyelv május 7., 8.00
nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv

május 10., 8.00

informatika – május 11., 8.00
latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv május 11., 14.00
biológia biológia május 12., 8.00
emberismeret és etika; ember- és
társadalomismeret, etika;
társadalomismeret

– május 12., 14.00

kémia kémia május 13., 8.00
földrajz földrajz május 13., 14.00
szakmai elõkészítõ tárgyak szakmai elõkészítõ tárgyak május 14., 8.00
– informatika május 17., 8.00
mûvészeti tárgyak, ének-zene mûvészeti tárgyak, ének-zene május 17., 14.00
fizika fizika május 18., 8.00
rajz és vizuális kultúra rajz és vizuális kultúra május 18., 14.00
francia nyelv francia nyelv május 19., 8.00
filozófia, nemzetiségi népismeret,
célnyelvi civilizáció

filozófia május 19., 14.00

olasz nyelv olasz nyelv május 20., 8.00
mozgóképkultúra és médiaismeret,
dráma

mozgóképkultúra és médiaismeret,
dráma

május 20., 14.00

spanyol nyelv spanyol nyelv május 21., 8.00
hittan, bibliaismeret – Hit
Gyülekezete

– május 21., 14.00

orosz nyelv, egyéb nyelvek orosz nyelv, egyéb nyelvek május 25., 8.00
egyéb központi követelményekre
épülõ vizsgatárgyak

egyéb központi követelményekre
épülõ vagy egyedileg akkreditált
vizsgatárgyak

május 25., 14.00

szóbeli vizsgák június 3–9.
szóbeli vizsgák június 14–25.

II. Szakmai vizsgaidõszakok, vizsganapok

1. A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gya-
korlati vizsgarészét, illetve írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét – a 2–5. és a 7. pontban megha-
tározottak kivételével – az alábbi idõben kell megszervezni:

a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív, vizsgatevékenység:
2009. október 5–6–7–8–9.
8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2009. október
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b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív, vizsgatevékenység:
2010. február 1–2–3–4–5.
8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2010. február–március

c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív, vizsgatevékenység:
2010. május 17–18–19–20–21.
8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész:
2010. június

szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2010. május–június

2. A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó iskolai rendszerû szakképzésben oktatott szakképesíté-
sek szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidõpontjai: 2010. január 20. és június 7.

3. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium irányítása alá tartozó, iskolai rendszerû szakképzésben oktatott szak-
képesítések írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgaidõpontjai:

a) írásbeli:
2009. szeptember 24.
10.00
szóbeli és gyakorlati:
2009. október 12–16.

b) írásbeli:
2010. január 5.
10.00
szóbeli és gyakorlati:
2010. január 18–22.

c) írásbeli:
2010. május 26.
10.00
szóbeli és gyakorlati:
2010. június 7–18.

4. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékességi körébe tartozó, iskolarendszerû szakképzésben
oktatott szakképesítések szakmai vizsgáinak írásbeli és szóbeli (gyakorlati) vizsgaidõpontjai:

a) írásbeli:
2009. október 1–2.
8.00
szóbeli és gyakorlati:
2009. október 5–22.

b) írásbeli:
2010. február 1–2.
8.00
szóbeli és gyakorlati:
2010. február 3–26.

c) írásbeli:
2010. május 17–18.
8.00
szóbeli és gyakorlati:
2010. május 19.–június 25.
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5. A vizsgaidõszak meghatározásánál a felsõfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsõoktatási intézmé-
nyek vizsgarendjét.

6. Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli, vizsgarészének, az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeknek szakké-
pesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidõpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját
a szakképesítésekért felelõs miniszter közleményben teszi közzé.

7. A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, illetve írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége
2010. május 28-án is megszervezhetõ (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizs-
gát is tesz, és az írásbeli vizsgák, illetve az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra esõ idõpontjai nem
teszik lehetõvé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidõpontok egybeesésérõl, a pótnap igénybevételének szüksé-
gességérõl a szakközépiskola a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejûleg értesíti a szakképesítésért
felelõs minisztert és a szakmai vizsga írásbeli tételét biztosító intézményt.

2. számú melléklet a 24/2009. (V. 25.) OKM rendelethez

Jegyzék a tanulmányi versenyekrõl

I. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett
és finanszírozott tanulmányi versenyek

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek

Magyar irodalom
Magyar nyelv
Matematika I. kategória
Matematika II. kategória
Matematika III. kategória
Történelem
Angol nyelv I. kategória
Angol nyelv II. kategória
Francia nyelv I. kategória
Francia nyelv II. kategória
Latin nyelv
Német nyelv I. kategória
Német nyelv II. kategória
Olasz nyelv I. kategória
Olasz nyelv II. kategória
Orosz nyelv
Spanyol nyelv I. kategória
Spanyol nyelv II. kategória
Biológia I. kategória
Biológia II. kategória
Filozófia
Fizika I. kategória
Fizika II. kategória
Földrajz
Informatika I. kategória
Informatika II. kategória
Kémia I. kategória
Kémia II. kategória
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Mûvészettörténet
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Rajz és vizuális kultúra
Horvát nyelv és irodalom
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Román nyelv és irodalom
Szerb nyelv és irodalom
Szlovák nyelv és irodalom
Szlovén nemzetiségi nyelv

II. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett
és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára

Cigány népismeret
Horvát nyelv
Horvát népismeret
Görög nyelv
Görög népismeret
Német nemzetiségi nyelv
Nemzetiségi német népismeret
Román nyelv
Román népismeret
Szerb nyelv
Szerb népismeret
Szlovák nyelv
Szlovák népismeret
Szlovén nyelv
Szlovén népismeret

Országos Mûvészeti Tanulmányi Versenyek

Versenyek az alapfokú mûvészetoktatási intézmények tanulói részére

XI. Országos Klarinétverseny
XI. Országos Oboa- és Fagottverseny
XII. Országos Zongoraverseny
X. Országos Kürtverseny
VII. Országos Czidra László Furulyaverseny
IX. Országos Orgonaverseny
XI. Országos „Alba Regia” Kamarazene-verseny
VIII. Országos „Bartók Béla” Hegedû-duó Verseny
III. Országos Fotó-videó Verseny
III. Országos Kerámia- és Tûzzománckészítõ Verseny
IV. Országos Grafikai Verseny
IV. Országos Néptáncverseny (csoportos)

Versenyek a mûvészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére

X. Országos Kürtverseny
X. Országos Harsona- és Tubaverseny
X. Országos Trombitás- és Ütõhangszeres Verseny
VII. Országos Énekkari Verseny
VIII. Országos Fuvolaverseny Elek Tihamér emlékére
X. Országos Orgonaverseny
XII. Országos Richter János Klarinétverseny és III. Országos Szaxofonverseny

12. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1843



VI. Országos Gitárverseny és Cimbalomverseny
I. Országos Jazz-zenei Verseny
IV. Országos Klasszikus Balett- és Modern Tánc Verseny
XIX. Országos Rajzverseny
XIII. Országos Népmûvészeti Verseny
XIII. Országos Mintázásverseny
IV. Országos Néptáncverseny (szólótánc)

III. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által anyagilag támogatott
tanulmányi versenyek

Sajátos nevelési igényû tanulók tanulmányi versenyei

Hallássérült tanulók XXIV. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye
Siket tanulók XXVIII. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye
A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak
XXXV. országos komplex tanulmányi versenye
XXVI. Koncz Dezsõ országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó álta-

lános iskolák diákjai számára

Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei

„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5–8. évfolyamos tanulók számára
„Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára
„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny

3. számú melléklet a 24/2009. (V. 25.) OKM rendelethez

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú mellékletében meghatározott középfokú

iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2009/2010. tanévben*

Határidõk Feladatok

2009. 09. 18. Az OKM pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjába, a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János
Kollégiumi Programjába, valamint a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany
János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába történõ jelentkezésrõl.

2009. 09. 30. Az OKM a minisztérium honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza
a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

2009. 10. 15. A középfokú iskolák az OKM által közzétett közleményben foglaltak szerint
meghatározzák tanulmányi területeik belsõ kódjait és elektronikus formában (fokozott
biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapú megerõsítéssel) megküldik
a Felvételi Központnak.

2009. 10. 31. A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk
a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás
információs rendszerében. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok az írásbeli felvételi
megrendezéséhez elõírt fenntartói hozzájárulásokat megküldik a Hivatalnak.
Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás
rendjérõl.

2009. 11. 20. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervezõ
gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára írásbeli felvételit szervezõ
középfokú intézmények jegyzékét.
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Határidõk Feladatok

2009. 12. 11. A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett
írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervezõ intézménybe.

2009. 12. 11. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történõ
pályázatok benyújtása.

2009. 12. 16. Az egységes írásbeli vizsgát szervezõ intézmények eddig az idõpontig jelentik
a Hivatalnak a hozzájuk az írásbeli vizsgákra jelentkezettek alapján
a feladatlap-igényüket.

2010. 01. 22. Az általános felvételi eljárás kezdete.

2010. 01. 22. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó
intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezõkkel.

2010. 01. 22., 14.00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.

2010. 01. 23., 10.00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos általános tantervû képzésre
és a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába
jelentkezõk számára az érintett középfokú intézményekben.

2010. 01. 28., 14.00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá
a kilencedik évfolyamos általános tantervû képzésre, valamint a Hátrányos Helyzetû
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezõk számára azoknak,
akik az elõzõ írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

2010. 01. 29. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó
intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezõ, a pótló írásbelin részt
vett tanulókkal.

2010. 01. 30., 10.00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos tehetséggondozó képzésre
jelentkezõk számára az érintett középiskolákban.

2010. 01. 31. A fõjegyzõ megküldi az általános iskolának a kötelezõ felvételi feladatot ellátó
középfokú iskola nevét és címét.

2010. 02. 01. Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium
által fenntartott iskolákba.

2010. 02. 04., 14.00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos tehetséggondozó képzésre
jelentkezõk számára azoknak, akik az elõzõ írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt
venni.

2010. 02. 11. Az egységes írásbelit szervezõ középfokú intézmények értesítik az írásbeli
eredményérõl a tanulókat.

2010. 02. 11. A Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt
vevõ intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményérõl – egymás egyidejû
elõzetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Arany János
Programirodájának bevonásával – értesítik az érdekelt szülõket, tanulókat és általános
iskolákat.

2010. 02. 19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak,
a tanulói adatlapok elsõ példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumba történõ jelentkezésrõl a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési
lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)

2010. 02. 22.–03. 12. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2010. 03. 16. A középfokú iskola eddig az idõpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi
jegyzéket.

2010. 03. 18–19. A tanulói adatlapok módosításának lehetõsége az általános iskolában.

2010. 03. 22. Az általános iskola eddig az idõpontig elzárva õrzi az eredeti, korábban beküldött
tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni
a Felvételi Központnak.
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Határidõk Feladatok

2010. 03. 26. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak
a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.

2010. 04. 05. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes
felvételi jegyzékben közzétett névsort.

2010. 04. 08. A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehetõ
létszám, a biztosan fel nem veendõk listája) megküldi a Felvételi Központnak
(elektronikus úton és írásban).

2010. 04. 19. A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói
döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok
egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi
jegyzék).

2010. 04. 26. A felvételt hirdetõ középfokú iskolák megküldik a felvételrõl vagy az elutasításról
szóló értesítést a jelentkezõknek és az általános iskoláknak.

2010. 05. 03–14. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében
a felvehetõ létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

2010. 05. 03.–08. 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2010. 05. 18. A 2010. 05. 14-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdetõ iskola igazgatója
dönt a felvételi kérelmekrõl.

2010. 05. 28. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése
a fenntartónál.

2010. 06. 15. Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola értesítést
küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzõjének.

2010. 06. 23–25. Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott idõben.

2010. 08. 09–27. Beiratkozás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott rendészeti
szakközépiskolákba.

2010. 08. 02–06. Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképzõ iskolába.

2010. 08. 23–24. A tanköteles tanulók beíratása a kötelezõ felvételt biztosító iskolába (az iskola által
meghatározott idõben).

2010. 09. 01. A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelezõ felvételt biztosító iskola
értesíti az illetékes jegyzõt.

* A tanköteles tanulók általános iskolába történõ beíratásának, a középfokú iskolába történõ felvételi eljárásának és beiratkozásának rendjét külön jogszabá-
lyok rendezik.

4. számú melléklet a 24/2009. (V. 25.) OKM rendelethez

A) A körzetközponti jegyzõk feladatai az írásbeli érettségi vizsgák
feladatlapjainak elosztásában

1. A zárt feladatlap-csomagokat (a zárt feladatlap-csomag a továbbiakban: csomag) tartalmazó zárt küldemények
(küldemény a továbbiakban: doboz) átvétele a Hivataltól, illetve annak megbízottjától.

a) A csomagokat tartalmazó zárt dobozok átvételének megszervezése, az átvétel dokumentálása.
b) A csomagokat tartalmazó zárt dobozok sértetlenségének ellenõrzése, dokumentálása.
c) Eltérés esetén jegyzõkönyv felvétele és a Hivatal értesítése.

2. Az egyes dobozok tartalma és a hozzájuk tartozó csomagjegyzék, továbbá az egy adott vizsgaszervezõ iskola szá-
mára átvett doboz, illetve dobozok tartalma és az iskola vizsgaszervezési igénye közötti egyezõség tételes átvizsgálására
irányuló ellenõrzés megszervezése az érettségit szervezõ iskolák számára.
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a) Az iskolák kiértesítése az ellenõrzés helyszínérõl és idõpontjáról.
b) A csomagokat tartalmazó zárt dobozoknak a vizsgaszervezõ iskola képviselõjének jelenlétében történõ bontása és

a dobozok tartalmának a csomagok felbontása nélkül történõ ellenõrzése. A jegyzõ által végzett tételes ellenõrzés annak
megállapítására irányul, hogy a dobozok ténylegesen az átvételi dokumentumokban jelzett csomagokat az ott megjelölt
számban és tartalommal tartalmazzák-e. A magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem, az angol nyelv és a né-
met nyelv vizsgatárgyak esetében az ellenõrzést a jegyzõ az iskola képviselõjének a jelenléte nélkül is elvégezheti.

c) Az ellenõrzés megtörténtének dokumentálása.
d) A doboz visszazárása.
e) Eltérés és pótigények esetén jegyzõkönyv felvétele és a Hivatal értesítése.

3. A vizsgaidõszak írásbeli vizsganapjainak reggelén az adott vizsgatárgy csomagjainak átadása a vizsgaszervezõ is-
kola igazgatójának vagy az általa írásban meghatalmazott személynek.

a) A doboz nyitása, az átadásra kerülõ csomagok elõkészítése az átadásra.
b) A vizsgatárgy csomagjainak átadása, az átadás dokumentálása.
c) A doboz visszazárása.
d) Rendkívüli eseményrõl jegyzõkönyv felvétele és a Hivatal értesítése.

4. A szolgálati titokká minõsített feladatlapokat tartalmazó csomagok és a csomagokat tartalmazó dobozok õrzése,
nyilvántartása és átadása a minõsített adat kezelésének rendjérõl szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendeletnek a szolgálati
titokra vonatkozó rendelkezései, továbbá jelen rendelet rendelkezései és az oktatási és kulturális miniszter vagy a Hiva-
tal a miniszter által írásban átruházott hatáskörben eljáró vezetõjének külön rendelkezése szerint.

B) A vizsgaszervezõ iskolák feladatai az írásbeli érettségi vizsgák
feladatlapjainak átvételével kapcsolatban

1. A körzetközponti jegyzõ feladatellátását segítendõ egy olyan jegyzék összeállítása, amelybõl kiderül, hogy melyik
napon, milyen vizsgát szervez az adott iskola. A jegyzéket a következõ pontban részletezett ellenõrzés alkalmával kell
átadni a körzetközponti jegyzõnek.

2. A csomagokat tartalmazó dobozoknak csomagok felbontása nélküli tételes ellenõrzése a körzetközponti jegyzõk
értesítésében megjelölt idõpontban és helyszínen. Az ellenõrzést a vizsgaszervezõ iskola igazgatója vagy az általa írás-
ban meghatalmazott személy végezheti.

a) A dobozok tartalmának ellenõrzése a csomagok felbontása nélkül, a körzetközponti jegyzõk jelenlétében. Az el-
lenõrzés annak megállapítására irányul, hogy a vizsgaszervezõ iskola számára átvett doboz, dobozok, illetve az abban,
azokban elhelyezett csomagok tartalma mind a feladatlapok tárgya, mind azok száma tekintetében megfelel-e az iskola
vizsgaszervezési igényének.

b) Az ellenõrzés megtörténtének dokumentálása.
c) Eltérés esetén az észlelt tények, illetve az esetleges pótigények jelzése a körzetközponti jegyzõnek.

3. A vizsgaidõszak írásbeli vizsganapjainak reggelén az aznapi vizsgatárgyak feladatlapjait tartalmazó csomagok át-
vétele a körzetközponti jegyzõ által meghatározott idõpontban és helyszínen. A csomagok átvételére a vizsgaszervezõ
iskola igazgatója vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult.
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5. számú melléklet a 24/2009. (V. 25.) OKM rendelethez

A 2006/2007. és a 2007/2008. tanévekben lefolytatott országos mérés,
értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok

A tanulók képességszintjeinek határai a standard képességpontok skáláján

(A képességszintek határértékeire esõ képességpont esetén a tanuló teljesítményét
a magasabb képességszintbe kell sorolni.)

6. évfolyam, matematika

– 1. alatti szint: 397,5-ig

– 1. szint: 397,5–486,5

– 2. szint: 486,5–575,5

– 3. szint: 575,5–664,5

– 4. szint: 664,5-tõl.

6. évfolyam, magyar nyelvi alapkészséghez kapcsolódó szövegértés

– 1. alatti szint: 336-ig

– 1. szint: 336–426

– 2. szint: 426–516

– 3. szint: 516–606

– 4. szint: 606-tól.

8. évfolyam, matematika

– 1. alatti szint: 389-ig

– 1. szint: 389–471

– 2. szint: 471–553

– 3. szint: 553–635

– 4. szint: 635-tõl.

8. évfolyam, magyar nyelvi alapkészséghez kapcsolódó szövegértés

– 1. alatti szint: 340-ig

– 1. szint: 340–435

– 2. szint: 435–530

– 3. szint: 530–625

– 4. szint: 625-tõl.

10. évfolyam, matematika

– 1. alatti szint: 357,5-ig

– 1. szint: 357,5–452,5

– 2. szint: 452,5–547,5

– 3. szint: 547,5–642,5

– 4. szint: 642,5-tõl.

10. évfolyam, magyar nyelvi alapkészséghez kapcsolódó szövegértés

– 1. alatti szint: 345-ig

– 1. szint: 345–445

– 2. szint: 445–545

– 3. szint: 545–645

– 4. szint: 645-tõl.
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A szociális és munkaügyi miniszter,
valamint az önkormányzati miniszter

13/2009. (V. 29.) SZMM–ÖM
együttes rendelete

a szegregált lakókörnyezet felszámolása céljából
helyi önkormányzat részére 2009. évben nyújtott

támogatásról

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 29. pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának i) pontjában, valamint
az önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában
megállapított feladatkörünkben eljárva – a pénzügymi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatároott fel-
adatkörében eljáró pénzügyminiszter véleményének kiké-
résével – a következõket rendeljük el:

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában

a) szegregált lakókörnyezet: az a legalább egy ház-
tömbbõl álló településrész, ahol a súlyosan hátrányos
helyzetû lakosságnak a településrész teljes lakosságához
viszonyított aránya legalább 50%,

b) integrált lakókörnyezet: az a legalább egy háztömb-
bõl álló településrész, ahol a súlyosan hátrányos helyzetû
lakosságnak a településrész teljes lakosságához viszonyí-
tott aránya legfeljebb 40%,

c) háztömb: az épített környezet alakításáról és védel-
mérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. §-ának
26. pontjában meghatározott, egy telektömbön lévõ lakás
céljára szolgáló építmények összessége,

d) súlyosan hátrányos helyzetû lakosság: a 18. életévet
betöltött, de a 62. életévet be nem töltött lakosságon belül
azon személyek összessége, akik legfeljebb az iskola
8. évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sike-
resen, és a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélkü-
liek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §-a (5) be-
kezdésének e) pontja szerinti keresõ tevékenységet
(a továbbiakban: keresõ tevékenység) nem folytatnak,

e) szegregációs index: a súlyosan hátrányos helyzetû
lakosság aránya a 18. életévet betöltött, de a 62. életévet be
nem töltött teljes lakossághoz képest az adott településen,
illetve a legalább egy háztömbbõl álló településrészen,

f) beruházás: építési telek vásárlása, új lakás vásárlása,
építése, használt lakás vásárlása, felújítása, átalakítása, il-
letve az építéssel, átalakítással összefüggõ bontás.

2. §

(1) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl
szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
5. számú mellékletének 29. pontja szerinti központosított
elõirányzatból vissza nem térítendõ támogatás nyújtható
a helyi önkormányzat részére a szegregált lakókörnyezet
felszámolásának, valamint a szegregált lakókörnyezetben
élõk társadalmi és gazdasági kirekesztettségének meg-
szüntetése, életminõségük javítása, integrált lakókörnye-
zetben való elhelyezésük elõsegítése céljából.

(2) A támogatást a helyi önkormányzat az (1) bekezdés-
ben meghatározott cél megvalósítása érdekében pályázati
úton igényelheti. A pályázaton igényelhetõ támogatás
a célt megvalósító beruházáshoz szükséges összköltség
legfeljebb 100%-a, de helyi önkormányzatonként nem ha-
ladhatja meg a 80 millió forintot.

(3) A támogatás kizárólag a helyi önkormányzat tulaj-
donában álló, illetve tulajdonába kerülõ, a lakások és he-
lyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatko-
zó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Lt.) 3. §-ának (1) bekezdése szerinti szo-
ciális helyzet alapján történõ bérbeadás célját szolgáló ön-
kormányzati lakással összefüggõ beruházásra vehetõ
igénybe. A támogatás mellett a beruházáshoz egyéb uniós
vagy hazai támogatás is igénybe vehetõ, de együttes össze-
gük nem haladhatja meg a beruházás összköltségének
100%-át.

(4) A (3) bekezdés szerinti szociális bérlakás nem idege-
níthetõ el a mûködtetési kötelezettség idõtartama alatt,
amely a támogatási szerzõdés megkötésének napjától szá-
mított:

a) 2 év, ha a támogatás teljes összege nem éri el az
1 millió forintot,

b) 3 év, ha a támogatás teljes összege eléri az 1 millió
forintot, de nem haladja meg az 5 millió forintot,

c) 5 év, ha a támogatás teljes összege eléri az 5 millió
forintot, de nem haladja meg a 15 millió forintot,

d) 10 év, ha a támogatás teljes összege meghaladja
a 15 millió forintot.

(5) A támogatás szempontjából elismerhetõek a nyertes
pályázóval kötött támogatási szerzõdés idõtartama alatt
a beruházással összefüggésben felmerült valós, számlával,
illetve adásvételi szerzõdéssel igazolt, és a mûszaki szak-
értõ által kiadott igazolás alapján a piaci árhoz igazodó
alábbi költségek:
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a) új vagy használt lakás, építési telek vételára,
b) lakás építése, felújítása, átépítése, hozzáépítés, vala-

mint az ezekkel kapcsolatos bontás (a továbbiakban együt-
tesen: építés) során felmerült tervezési, anyag- és munka-
díjak,

c) lakás vásárlása, építése során felmerült illeték és
a külön jogszabályok által elõírt engedélyek költségei,
ügyvédi megbízási díj,

d) a programvezetõ (kivéve, ha egyben a települési ön-
kormányzat polgármestere, jegyzõje vagy az önkormány-
zat által közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkoztatott más személy), illetve a szociális munkás
(kivéve, ha az önkormányzattal közszolgálati, közalkal-
mazotti jogviszonyban áll) munkabére (díja) és az ahhoz
kapcsolódó munkáltatót terhelõ járulék.

(6) Az (5) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott költ-
ség nem haladhatja meg a teljes támogatás 10 százalékát.

(7) A támogatás csak abban az esetben igényelhetõ az
általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) összegét is
tartalmazó összköltség alapján, ha a pályázónak a támoga-
tásból megvalósított cél kapcsán ÁFA-levonási joga nincs.

(8) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak,
amely

a) lejárt esedékességû köztartozással rendelkezik (an-
nak megfizetéséig), vagy

b) adósságrendezési eljárás alatt áll.

(9) A támogatási igény benyújtása elõtt megkezdett be-
ruházáshoz támogatás nem adható. A beruházás megkez-
dése idõpontjának

a) lakás vagy építési telek vásárlása esetén az adásvéte-
li szerzõdés megkötésének dátumát,

b) építéssel, felújítással, átalakítással vagy az e tevé-
kenységekkel összefüggõ bontással járó beruházás esetén
az építési naplóba történõ elsõ bejegyzés napját
kell tekinteni.

A támogatás feltételei

3. §

(1) Támogatást igényelhet az a helyi önkormányzat,
a) ahol a település lakosainak száma nem haladja meg

a 15 000 fõt,
b) amelynek a belterületén, illetve külterületén lévõ

szegregált lakókörnyezetben legalább 4, de legfeljebb
25 lakás található,

c) amely a támogatás, illetve egyéb források felhaszná-
lásával biztosítani tudja a szegregált lakókörnyezetben élõ
súlyosan hátrányos helyzetû lakosság integrált lakókör-
nyezetben történõ lakhatását, és

d) ahol a szegregált lakókörnyezetben lévõ lakások kö-
zött 25%-nál nem magasabb a lakáscélú állami támogatás-
sal épült, illetve az állam által támogatott lakásfejlesztési
program keretében épített alacsony komfortfokozatú és

közmûvesítettséggel nem rendelkezõ lakások (csökkentett
értékû lakások) aránya.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása során ak-
kor biztosított az integrált lakókörnyezetben történõ lakha-
tás, ha

a) a szegregált lakókörnyezet felszámolása nem jár
együtt új szegregált lakókörnyezet létrehozásával, vagy
a településen található más szegregált lakókörnyezet la-
kásállományának növekedésével,

b) azon a településen, ahol a súlyosan hátrányos hely-
zetû lakosság aránya meghaladja az 50%-ot, a programmal
érintetteket illetõen megvalósul az integrált lakókörnye-
zetben való elhelyezés,

c) a szegregált lakókörnyezetben élõk más településen
történõ lakhatásának biztosítására csak kivételesen indo-
kolt esetben, az átköltözõk írásbeli hozzájárulásával és ab-
ban az esetben kerül sor, ha az átköltözés hozzájárul a ke-
resõ tevékenység végzéséhez,

d) a program zárásakor biztosítható, hogy a program-
mal érintett lakókörnyezet szegregációs indexe nem halad-
ja meg a település egészének a szegregációs indexét,

e) a súlyosan hátrányos helyzetû lakosság részére a he-
lyi önkormányzat által kötelezõen nyújtandó szociális,
gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, oktatási
valamint a munkaerõ-piaci, felnõttképzési ellátásokhoz,
szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlõ eséllyel bizto-
sítható.

(3) A pályázat elbírálása során elõnyt jelent
a) amennyiben a helyi önkormányzat rendelkezik helyi

esélyegyenlõségi programmal,
b) a (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat meghaladó

szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való hozzáférés biztosítá-
sa, valamint

c) ha az Lt. 91/A. §-ának 5–6. pontjaiban meghatáro-
zott komfort nélküli lakás vagy szükséglakás, illetve az
építésügyi hatóság által életveszélyesnek nyilvánított la-
kás kiváltására kerül sor.

Pályázati eljárás

4. §

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) az 1. számú melléklet szerinti pályázati adatlapot,
b) a 2. számú melléklet szerint elkészített költségtervet,
c) a 3. számú melléklet szerint a pályázó igazolását ar-

ról, hogy a szegregált lakókörnyezetben élõ nagykorú sze-
mélyek már 2009. január 1-je elõtt életvitelszerûen a szeg-
regált lakókörnyezetben éltek,

d) a közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési tervet, il-
letve az önkormányzati intézkedési tervet, amely a közok-
tatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. §-a szerint
tartalmazza a gyermekek, tanulók esélyegyenlõségét szol-
gáló intézkedéseket,
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e) a képviselõ-testület határozatát a pályázatban való
részvételrõl,

f) a szegregált lakókörnyezetben élõk érdekeit képvise-
lõ, az érintett szegregált lakókörnyezetben élõk többsége
által a pályázat elõkészítése során megválasztott személy
megválasztásáról szóló jegyzõkönyv másolatát,

g) a helyi önkormányzat által kötelezõen nyújtandó
szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi
ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz, oktatáshoz, illetve az
ezeket meghaladó ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosítását igazoló, valamint az egyenlõ esé-
lyû hozzáférés megteremtése érdekében tervezett intézke-
désekre vonatkozó dokumentumokat, nyilatkozatokat,

h) a munkaerõ-piaci szolgáltatásokhoz (képzések,
programok), felnõttképzéshez való hozzáférés biztosítását
igazoló dokumentumokat, nyilatkozatokat,

i) a szegregált lakókörnyezetben élõk más településen
történõ lakhatásának biztosítása esetén

ia) az átköltözõk írásbeli hozzájárulásait,
ib) a keresõ tevékenység végzésére vonatkozó doku-

mentumokat, nyilatkozatokat,
j) a 3. § (3) bekezdésében foglalt elõnyt jelentõ körül-

mények fennállása esetén az azt igazoló dokumentumokat.

5. §

(1) A helyi önkormányzat a pályázatot 2009. június
15-éig elektronikus úton és papír alapon egy eredeti és egy
hitelesített másolati példányban a Magyar Államkincstár
illetékes regionális igazgatósága megyei szervezeti egysé-
géhez (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be. A határ-
idõ elmulasztása jogvesztõ.

(2) Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-ának
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen jár el azzal,
hogy hiánypótlás, módosítás esetén 5 munkanapos határ-
idõt tûz ki. Az Igazgatóság a továbbítható támogatási igé-
nyeket legkésõbb június 30-áig elektronikus úton továb-
bítja a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz (a továb-
biakban: SZMM). Ezzel egyidejûleg az Igazgatóság az
elektronikusan továbbított pályázat eredeti példányát is
megküldi az SZMM részére.

(3) A beérkezett pályázatok elõértékelését az SZMM
a 4. számú mellékletében meghatározott értékelési szem-
pontok alapján végzi.

(4) A pályázatok elbírálásához – az elõértékelés figye-
lembevételével – a tárcaközi bíráló bizottság (a továbbiak-
ban: bizottság) 2009. július 15-éig döntési javaslatot ké-
szít. A bizottság az SZMM és az Önkormányzati Miniszté-
rium (a továbbiakban: ÖM) 2-2 képviselõjébõl, valamint
a Pénzügyminisztérium 1 képviselõjébõl áll. A bizottság
elnökét a bizottság tagjai az SZMM képviselõi közül ma-
guk választják.

(5) A bizottság javaslata alapján a pályázatokról a szo-
ciális és munkaügyi miniszter, valamint az önkormányzati
miniszter 2009. július 31-éig dönt.

(6) A támogatási döntést az SZMM és az ÖM a honlap-
ján nyilvánosságra hozza.

Szerzõdéskötés, a támogatás folyósítása

6. §

(1) A szociális és munkaügyi miniszter és az önkor-
mányzati miniszter a nyertes pályázóval (a továbbiakban:
támogatott) 2009. augusztus 15-éig támogatási szerzõdést
köt. E határidõnek a támogatott hibájából történõ elmu-
lasztása jogvesztõ. A támogatási szerzõdés egy másolati
példányát a szociális és munkaügyi miniszter megküldi az
Igazgatóságnak.

(2) A támogatást az ÖM utalványozása alapján a szerzõ-
déskötéstõl számított 15 napon belül a Magyar Állam-
kincstár egy összegben folyósítja a támogatott részére.

Az elõirányzat maradványának felhasználása

7. §

(1) A Magyar Államkincstár a 6. § (2) bekezdése szerint
folyósított támogatások együttes összegérõl, illetõleg az
elõirányzat maradványösszegérõl a folyósítást követõen
haladéktalanul tájékoztatja az SZMM-et.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti maradvány
összege eléri a 10 millió forintot, az SZMM és az ÖM
a maradvány összegét a honlapján nyilvánosságra hozza,
és ezzel egyidejûleg zárt, meghívásos pályázatot hirdet
azon helyi önkormányzatok számára, amelyek az 5. § sze-
rinti pályázati eljárásban pályázatot nyújtottak be, de ré-
szükre támogatás nem került megállapításra. A meghívá-
sos pályázati eljárásban nem vehet részt az a helyi önkor-
mányzat, amelyik az 5. § szerinti pályázat benyújtására
nyitva álló határidõt [5. § (1) bek.] elmulasztotta, vagy
amelyikkel a támogatási szerzõdés megkötése a 6. § (1) be-
kezdésben foglalt okból hiúsult meg.

(3) A meghívásos pályázatra, illetõleg a meghívásos pá-
lyázaton elnyert támogatás felhasználására, ellenõrzésére
és az azzal történõ elszámolásra az e rendeletben foglalta-
kat – a (4)–(6) bekezdés szerinti eltérésekkel – megfele-
lõen alkalmazni kell.

(4) A meghívásos pályázati eljárásban a pályázatot a he-
lyi önkormányzatnak 2009. szeptember 30-áig kell az
Igazgatósághoz benyújtania. Az Igazgatóság a továbbítha-
tó támogatási igényeket legkésõbb 2009. október 15-éig
továbbítja az SZMM-hez.

(5) A bizottság a továbbított pályázatokkal kapcsolatos
döntési javaslatát 2009. október 25-éig készíti el. A bizott-
ság döntési javaslata alapján a meghívásos pályázati eljá-
rás keretében beérkezett pályázatokról a szociális és mun-
kaügyi miniszter, valamint az önkormányzati miniszter
2009. november 10-éig dönt.
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(6) A szociális és munkaügyi miniszter és az önkor-
mányzati miniszter a meghívásos pályázati eljárásban
nyertes pályázóval a támogatási szerzõdést 2009. novem-
ber 20-áig köti meg.

A támogatás felhasználása

8. §

(1) A támogatás felett a támogatott rendelkezik és fele-
lõs annak jogszerû felhasználásáért.

(2) A támogatás felhasználására az e rendeletben nem
szabályozott kérdésekben az Áht.-t és az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren-
deletet kell alkalmazni.

(3) A támogatott munkacsoport felállításával gondosko-
dik a program kidolgozásához és megvalósításához szük-
séges döntéshozatal során a partnerség elvének érvényesü-
lésérõl. A munkacsoport szükség szerint, de legalább ha-
vonta egyszer ülésezik. Döntéseit a döntéshozatalban való
részvételre jogosultak egyszerû többségével hozza. A
munkacsoport állandó tagjai

a) döntéshozatalban való részvételre jogosultként:
aa) a programvezetõ,
ab) a programmal érintett szegregált lakókörnyezetben

élõk érdekeinek képviseletét ellátó személy,
ac) a szociális munkás,
ad) az (5) bekezdés szerinti mentor, és
ae) az (5) bekezdés szerinti mûszaki szakértõ;
b) véleményezési joggal rendelkezõként:
ba) a települési cigány kisebbségi önkormányzat elnö-

ke, ennek hiányában a kisebbségi szószóló,
bb) a civil szervezet, melynek igazoltan legalább há-

roméves folyamatos gyakorlata van beruházási, építési, il-
letve szociális vagy oktatási projektek tervezésében, irá-
nyításában és végrehajtásában, valamint a romák integrá-
ciójának elõsegítésében.

(4) A (3) bekezdés szerinti munkacsoport ülésén – az ál-
landó tagok bármelyikének kezdeményezésére – meghí-
vottként részt vehet

a) a területileg illetékes regionális munkaügyi központ
képviselõje,

b) a szociális és gyámhivatal képviselõje,
c) a helyi önkormányzat által önállóan vagy a helyi ön-

kormányzat részvételével mûködõ társulás útján mûködte-
tett közoktatási intézmény vezetõje,

d) a helyi önkormányzat által önállóan vagy a helyi ön-
kormányzat részvételével mûködõ társulás útján mûködte-
tett szociális, egészségügyi intézmény képviselõje,

e) a (3) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában foglalta-
kon túl a településen mûködõ további kisebbségi önkor-
mányzat elnöke.

(5) A támogatott együttmûködik az SZMM által kijelölt
mûszaki szakértõvel és mentorral. A beruházás a mûszaki
szakértõ jóváhagyásával valósítható meg. A mentor fel-
adata, hogy folyamatos tanácsadással és közvetítéssel se-

gítse elõ a támogatott program megvalósítását. A mûszaki
szakértõ és a mentor mûködésének költségeit az SZMM
a Kvtv. XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium feje-
zete 16. cím, 51. alcím, 9. jogcímcsoport Roma Integráció
Évtizede Program végrehajtása elõirányzatának terhére
biztosítja.

(6) A támogatás felhasználásának határideje 2010. má-
jus 31-e. Az ezen határidõig fel nem használt támogatás-
részt – az Áht.-ban meghatározottak szerint – kamattal nö-
velten vissza kell fizetni a központi költségvetés javára.

Ellenõrzés, elszámolás

9. §

(1) Az e rendelet szerint igényelt támogatás jogtalan
igénybevétele esetén az Áht. 64/B. §-ának (1)–(2) bekez-
désében foglaltakat kell alkalmazni.

(2) A támogatott köteles a támogatás felhasználásáról
elkülönítetten, naprakész nyilvántartást vezetni, az ellen-
õrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenõrzés
lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért
dokumentumokat rendelkezésre bocsátani, a helyszíni el-
lenõrzést lehetõvé tenni.

(3) A támogatás felhasználását – az erre külön jogsza-
bályban meghatározott szerveken túlmenõen – alkalom-
szerûen, helyszíni ellenõrzés keretében az SZMM, az ÖM,
illetve az általuk megbízott szerv is ellenõrizheti.

(4) A támogatott a támogatás felhasználásáról 2009. de-
cember 31-ei fordulónappal, a zárszámadás keretében és
annak rendje szerint köteles elszámolni az Igazgatóság fe-
lé. A támogatásnak a 2009. december 31-én feladattal és
kötelezettségvállalással terhelt maradványával 2010. jú-
nius 30-áig kell elszámolni.

(5) A támogatások igénybevételének és az elszámolás
szabályszerûségének vizsgálatát az Igazgatóság végzi.

(6) A támogatás elszámolásához a támogatott szakmai
és pénzügyi beszámolót készít. A szakmai beszámoló elfo-
gadásáról a mentor és a mûszaki szakértõ által történõ el-
lenjegyzést követõen az SZMM, a pénzügyi beszámoló el-
fogadásáról az Igazgatóság dönt.

Záró rendelkezés

10. §

E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Dr. Herczog László s. k., Varga Zoltán s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter önkormányzati miniszter
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PÁLYÁZATI ADATLAP 

A TELEPEKEN ÉS TELEPSZER  LAKÓKÖRNYEZETBEN ÉL K
INTEGRÁCIÓJÁT SZOLGÁLÓ PROJEKT 

RÉSZLETES TERVÉNEK 
AZ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

1. A PÁLYÁZÓ ÖNKORMÁNYZAT ADATAI  
(A Magyar Államkincstár tölti ki.) 

A pályázat azonosítója: iktatószáma: érk. ideje: 

(A pályázó tölti ki.) 

A program rövid (fantázia) neve: 

A település neve: 

A település polgármesterének neve: 

megye:Az önkormányzat 

hivatalos címe: irányítószáma: 

levelezési címe: 

telefonszáma: faxszáma: 

e-mail címe: honlapjának címe: 

A projektvezet  neve: telefonszámai: 

faxszáma: e-mail címe: 

Az önkormányzat adószáma: 

A számlavezet  pénzintézet neve: 
címe:

A számlaszáma: 
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2. AZ EGYÜTTM KÖD  PARTNEREK F BB ADATAI

2.1. Az együttm köd  partnerek neve 

Az 1. tag neve:  
[8. § (3) bekezdés 
ab) pont] 

nevének rövidítése: 

A 2. tag neve:  
[8. § (3) bekezdés 
ac) pont] 

nevének rövidítése:

A 3. tag neve:  
[8. § (3) bekezdés 
ba) pont] 

nevének rövidítése:

A 4. tag neve:  
[8. § (3) bekezdés 
bb) pont] 

nevének rövidítése:

Az 5. tag neve:  
[8. § (4) bekezdés a)
pont]

nevének rövidítése:

A 6. tag neve:  
[8. § (4) bekezdés b)
pont]

nevének rövidítése:

A 7. tag neve:  
[8. § (4) bekezdés c)
pont]

nevének rövidítése: 

   (A sorok száma, illetve az alábbi táblázatok a tagok száma szerint növelhet .)

2.2. Az 1. tag 

neve: 

képvisel jének neve, beosztása: 

telefonszáma: 

e-mail címe: 

székhelye: 

irányítószáma, hivatalos címe: 

levelezési címe: 

telefonszáma: 

faxszáma: 

e-mail címe:  

a projekt végrehajtásában 
vállalt szerepe, feladatai, 
tevékenységei: 
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2.3. A 2. tag 

neve: 

képvisel jének neve, beosztása: 

telefonszáma: 

e-mail címe: 

székhelye: 

irányítószáma, hivatalos címe: 

levelezési címe: 

telefonszáma: 

faxszáma: 

e-mail címe:  

a projekt végrehajtásában 
vállalt szerepe, feladatai, 
tevékenységei: 

2.4. A 3. tag 

neve: 

képvisel jének neve, beosztása: 

telefonszáma: 

e-mail címe: 

székhelye: 

irányítószáma, hivatalos címe: 

levelezési címe: 

telefonszáma: 

faxszáma: 

e-mail címe:  

a projekt végrehajtásában 
vállalt szerepe, feladatai, 
tevékenységei: 



1856 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 12. szám

2.5. A 4. tag 

neve: 

képvisel jének neve, beosztása: 

telefonszáma: 

e-mail címe: 

székhelye: 

irányítószáma, hivatalos címe: 

levelezési címe: 

telefonszáma: 

faxszáma: 

e-mail címe:  

a projekt végrehajtásában 
vállalt szerepe, feladatai, 
tevékenységei: 

2.6. Az 5. tag 

neve: 

képvisel jének neve, beosztása: 

telefonszáma: 

e-mail címe: 

székhelye: 

irányítószáma, hivatalos címe: 

levelezési címe: 

telefonszáma: 

faxszáma: 

e-mail címe:  

a projekt végrehajtásában 
vállalt szerepe, feladatai, 
tevékenységei: 
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2.7. A 6. tag 

neve: 

képvisel jének neve, beosztása: 

telefonszáma: 

e-mail címe: 

székhelye: 

irányítószáma, hivatalos címe: 

levelezési címe: 

telefonszáma: 

faxszáma: 

e-mail címe:  

a projekt végrehajtásában 
vállalt szerepe, feladatai, 
tevékenységei: 

2.8. A 7. tag 

neve: 

képvisel jének neve, beosztása: 

telefonszáma: 

e-mail címe: 

székhelye: 

irányítószáma, hivatalos címe: 

levelezési címe: 

telefonszáma: 

faxszáma: 

e-mail címe:  

a projekt végrehajtásában 
vállalt szerepe, feladatai, 
tevékenységei: 
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3. A RÉSZLETES PROJEKTTERV 

3.1. A telepet jellemz  lakhatási problémák – csoportosított, rendszerezett – bemutatása 

3.2. A lakhatási projekt részletes leírása 

Az intézkedések célja: 

Az intézkedések egyenkénti, konkrét és részletes bemutatása: 
(neve; céljai; tevékenységek leírása; a tevékenységek végrehajtása során alkalmazott módszerek bemutatása; 
a végrehajtástól várt eredmények; az eredményes végrehajtást veszélyeztet  kockázatok és az azok 
csökkentésére tervezett intézkedések bemutatása; a végrehajtásban közrem köd  szakemberek neve, feladata; 
a végrehajtást irányító személy neve) 
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4. A 3. § (2) bekezdésének e) pontjában és a 3. § (3) bekezdésében említett szolgáltatások 
biztosításának bemutatása 

4.1. A települést és telepet jellemz  munkaer -piaci problémák – csoportosított, rend(szer)ezett – 
bemutatása 

4.2. A telepen jellemz  munkaer -piaci problémák megoldására tervezett intézkedések részletes leírása 

Az intézkedések célja: 

Az intézkedések egyenkénti, konkrét és részletes bemutatása: 
(neve; céljai; tevékenységek leírása; a tevékenységek végrehajtása során alkalmazott módszerek bemutatása; 
a végrehajtástól várt eredmények; az eredményes végrehajtást veszélyeztet  kockázatok és az azok 
csökkentésére tervezett intézkedések bemutatása; a végrehajtásban közrem köd  szakemberek neve, 
feladata; a végrehajtást irányító személy neve) 
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4.3. A telepet jellemz  szociális problémák – csoportosított, rend(szer)ezett – bemutatása 

4.4. A telepet jellemz  szociális problémák megoldását szolgáló intézkedések részletes leírása 

Az intézkedések célja: 

Az intézkedések egyenkénti, konkrét és részletes bemutatása: 
(neve; céljai; tevékenységek leírása; a tevékenységek végrehajtása során alkalmazott módszerek bemutatása; 
a végrehajtástól várt eredmények; az eredményes végrehajtást veszélyeztet  kockázatok és az azok 
csökkentésére tervezett intézkedések bemutatása; a végrehajtásban közrem köd  szakemberek neve, feladata; 
a végrehajtást irányító személy neve) 
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4.5. A telepet jellemz  egészségügyi problémák – csoportosított, rend(szer)ezett – bemutatása 

4.6. A telepet jellemz  egészségügyi problémák megoldását szolgáló intézkedések részletes leírása 

Az intézkedések célja: 

Az intézkedések egyenkénti, konkrét és részletes bemutatása: 
(neve; céljai; tevékenységek leírása; a tevékenységek végrehajtása során alkalmazott módszerek bemutatása; 
a végrehajtástól várt eredmények; az eredményes végrehajtást veszélyeztet  kockázatok és az azok 
csökkentésére tervezett intézkedések bemutatása; a végrehajtásban közrem köd  szakemberek neve, feladata; 
a végrehajtást irányító személy neve) 
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4.7. A telepet jellemz  óvodáztatási és oktatási problémák – csoportosított, rendszerezett – bemutatása 

4.8. A telepet jellemz  óvodáztatási és oktatási problémák megoldását szolgáló intézkedések részletes 
leírása 

Az intézkedések célja: 

Az intézkedések egyenkénti, konkrét és részletes bemutatása: 
(neve; céljai; tevékenységek leírása; a tevékenységek végrehajtása során alkalmazott módszerek bemutatása; 
a végrehajtástól várt eredmények; az eredményes végrehajtást veszélyeztet  kockázatok és az azok 
csökkentésére tervezett intézkedések bemutatása; a végrehajtásban közrem köd  szakemberek neve, feladata; 
a végrehajtást irányító személy neve) 
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5. Az egyes intézkedések végrehajtásától várt számszer síthet  eredmények bemutatása (A sorok 
száma igény szerint növelhet .)

Intézkedések Az eredménymutatók (indikátorok) megnevezése 

Az 
eredmény-
mutatók 

várt értéke, 
mérték-
egysége

Lakhatási 

Munkaer -piaci  

Szociális 

Egészségügyi 

Oktatási 
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Ellen rz lista

1.
A leend  projektrésztvev k 2009. január 1. el tt életvitelszer en a telepen vagy a telepszer
lakókörnyezetben éltek.

2.
A település lakosainak száma, amelyhez a projekttel érintett telep tartozik, legfeljebb 15 000 
f .

3. A telepen, telepszer  lakókörnyezetben lév  lakások száma legalább 4.  

4. A telepen, telepszer  lakókörnyezetben lév  lakások száma nem több 25-nél.  

5.
A helyi cigány kisebbségi önkormányzat / a kisebbségi szószóló a projekt kidolgozásába 
bevonásra került 

6.
A projekt valamennyi, a telepen él  személy, család, háztartás lakhatási problémájának 
megoldását vállalja 

7.
A projekt vállalja, hogy a családok lakhatási problémáját integrált lakókörnyezetben oldja 
meg 

Kijelentjük, hogy a pályázatban írtak minden részletében megfelelnek a valóságnak. Egyúttal 
tudomásul vesszük, hogy valótlan adatok közlése a pályázatból való kizárásunkat vonja maga 
után.

Kelt: ……………………………………………………… 

…………………………………………….
a pályázó képvisel jének aláírása 
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Igényelt
támogatás

összege (E Ft)
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saját forrás 
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Költség
(E Ft)

A tervezett költségek megnevezése Mennyiség
Mennyiségi

egység

Egység-
költség
(E Ft)

A projektmendzsment és -
adminisztráció költségei 

és forrásai

ÖSSZESEN

Személyi jelleg
kifizetések

Az igénybe vett 
szolgáltatások

költségei

A lakhatási projekt 
költségei és forrásai

Az egyéb 
szolgáltatások

költségei

Személyi jelleg
kifizetések

Anyagköltség

ÖSSZESEN

A források

A projekt részletes költség- és forrásterve
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saját forrás 
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Más források 
(E Ft)

ÖSSZESEN
(E Ft)

Költség
(E Ft)

A tervezett költségek megnevezése Mennyiség
Mennyiségi
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A munkaer -piaci
intézkedések költségei és 

forrásai

Immateriális
javak

Beruházások

Személyi jelleg
kifizetések

Anyagköltség

Az igénybe vett 
szolgáltatások

költségei

Az egyéb 
szolgáltatások

költségei

ÖSSZESEN
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A felajánlott 
saját forrás 

(E Ft)

Más források 
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ÖSSZESEN
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Költség
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#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!

0 0 0 0 #HIV!

A szociális intézkedések 
költségei és forrásai

Immateriális
javak

Beruházások

Személyi jelleg
kifizetések

Anyagköltség

Az igénybe vett 
szolgáltatások

költségei

Az egyéb 
szolgáltatások

költségei

ÖSSZESEN
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Igényelt
támogatás

összege (E Ft)

A felajánlott 
saját forrás 

(E Ft)

Más források 
(E Ft)

ÖSSZESEN
(E Ft)

Költség
(E Ft)

A tervezett költségek megnevezése Mennyiség
Mennyiségi

egység

Egység-
költség
(E Ft)

A források

#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!

0 0 0 0 #HIV!

Az igénybe vett 
szolgáltatások

költségei

Az egyéb 
szolgáltatások

költségei

ÖSSZESEN

Immateriális
javak

Beruházások

Személyi jelleg
kifizetések

Anyagköltség

Az egészségügyi 
intézkedések költségei és 

forrásai
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Igényelt
támogatás

összege (E Ft)

A felajánlott 
saját forrás 

(E Ft)

Más források 
(E Ft)

ÖSSZESEN
(E Ft)

Költség
(E Ft)

A tervezett költségek megnevezése Mennyiség
Mennyiségi

egység

Egység-
költség
(E Ft)

A források

#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!

0 0 0 0 0

#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!

Az óvodáztatási és 
oktatási intézkedések 
költségei és forrásai

Beruházások

Személyi jelleg
kifizetések

Anyagköltség

Az igénybe vett 
szolgáltatások

költségei

Az egyéb 
szolgáltatások

költségei

ÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN



A projekt végrehajtásához igényelt támogatások összesítése

Az igényelt támogatás jogcíme Összesen

A projektmendzsment és adminisztráció költségeihez

A lakhatási projekt végrehajtásához

MINDÖSSZESEN 0
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név munkakör vagy feladat
alkalmazási
jogviszony*

Mennyiség

Mennyiségi
egység

(emberhónap
vagy embernap) 

Egység-költség
(E Ft) 

Költség (E Ft)
A költséghez 

igényelt támogatás
A közterhekhez 

igényelt támogatás
Az igényelt 

összes támogatás

 A menedzsment, a programadminisztráció és a szakemberek, szolgáltatások díjazására tervezett költségek és támogatási igények (E Ft)

Az igényelt támogatások

   Megbízási szerz déssel alkalmazott = M.
   Vállalkozói szerz déssel alkalmazott (számlás) = V. 

A sorok száma b víthet .

* Teljes munkaid s munkaviszony = T.
   Részmunkaid s munkaviszony = R (…. óra). 

Az adminisztráció 
tagjainak az adatai

ÖSSZESEN

A személyek 

MINDÖSSZESEN

A menedzsment tagjainak 
az adatai

ÖSSZESEN

Költségek



3. számú melléklet a 13/2009. (V. 29.) SZMM–ÖM együttes rendelethez

Igazolás

Alulírott .................................................... (név) ..................................... nevû település jegyzõje igazolom, hogy
a 13/2009. (V. 29.) SZMM–ÖM együttes rendelet hatálya alá tartozó támogatásra ...................................... nevû tele-
pülés által benyújtott pályázat keretében kidolgozott programban érintett személyek már 2009. január 1. elõtt és a pályá-
zat benyújtásának idõpontjában is életvitelszerûen a szegregált lakókörnyezetben éltek.

Kelt, .............................., 2009. .............. (hó) ..... (nap)

...................................................................

(jegyzõ aláírása, P. H.)
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Az igényelt támogatás

A saját forrás:

Más források hozzájárulásai,

éspedig:

éspedig:

éspedig:

ÖSSZESEN: 0

(A sorok száma igény szerint változtatható.)

A forrás megnevezése Összege (Ft)

A projekt finanszírozási terve



4. számú melléklet a 13/2009. (V. 29.) SZMM–ÖM együttes rendelethez

Település neve:

Értékelõ neve:

A pályázat értékelésének szempontjai Adható pontszám Adott pontszám Rövid értékelés

A pályázat formailag megfelel a kiírásnak: Igen/nem

A szegregációs index mértéke meghatározásra
került-e?

15

A program csökkenti-e a szegregációs indexet az
elvárt módon?

40

A pályázat megvalósíthatósága, reálisak-e a
költségek?

20

A pályázat kidolgozottsága: 7

A program fenntarthatósága: 10

A program a település életébe beágyazott-e,
közösségi elemek vannak-e?

8

Összegzés: 100

Az értékelõ javaslata: a pályázat támogatható

helyi monitorozásra javasolt

támogatásra nem javasolt

Kelt, .............................., 2009. .............. (hó) ... (nap)

.....................................................................

az értékelõ aláírása
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Határozatok
Az Országgyûlés

37/2009. (V. 12.) OGY
határozata

a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek
költségvetési támogatásáról*

I. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl
szóló 2008. évi CII. törvény 32. § (3) bekezdése alapján
annak 1. számú mellékletének I. fejezete 6. címében elõ-
irányzott 110,0 millió forint támogatási összeget a nemzeti
és etnikai kisebbségek szervezetei számára az Országgyû-
lés a jelen határozat melléklete szerint osztja fel.

II. E költségvetési támogatás a nemzeti és etnikai ki-
sebbségek szervezetei mûködési költségeinek fedezésére
szolgál.

III. A költségvetési támogatást a Pénzügyminisztérium
a következõk szerint folyósítja:

a) egy összegben, amennyiben az érintett szervezet tá-
mogatása nem haladja meg a 3 millió forintot,

b) két részletben, amennyiben az érintett szervezet tá-
mogatása meghaladja a 3 millió forintot.

IV. E határozattal támogatásban részesített társadalmi
szervezet a támogatás felhasználásáról köteles írásbeli el-
számolást készíteni és legkésõbb 2010. január 31-ig meg-
küldeni az Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és
vallásügyi bizottságának.

V. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenõr-
zése az Állami Számvevõszékrõl szóló 1989. évi XXXVI-
II. törvény 2. §-a (5) bekezdése alapján történik.

VI. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Gulyás József s. k., Török Zsolt s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje
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Melléklet a 37/2009. (V. 12.) OGY határozathoz

Szervezet neve Javaslat

„Adj Esélyt” Független Cigány Társadalmi Szervezet 200 000

Amrita Pályaorientációs Baráti Kör 500 000

Aparhanti Független Roma Egyesület 100 000

ARASZ az Abaúji Romák az Abaújiakért Szövetsége Közhasznú Egyesület 100 000

„Az Európai Unió Roma Ifjúságáért” Egyesület 800 000

„BÁRKA” Közhasznú Egyesület 400 000

Békés Megyei Cigánylakosok Egyesületének Eleki Szervezete 100 000

Belsõ Tûz Egyesület 300 000

Boglárka Etnikai Kisebbségi és Kulturális Egyesület 200 000

Bonyhádi Független Roma Egyesület 200 000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Romák Érdekvédelmi Egyesülete Méra
(RÉV Egyesület Méra)

300 000

Cigány Fiatalok Kulturális Szövetsége 400 000

Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Baranya Megyei Szövetsége 200 000

Cigány Kulturális Egyesület Mánfa 300 000

Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület 600 000

Cigány Néprajzi és Történeti Egyesület 600 000

Cigány Szabadidõsport Klub 100 000

Cigány Szociális és Mûvelõdési Módszertani Bázis 200 000

* A határozatot az Országgyûlés a 2009. május 4-i ülésnapján fogadta el.



Szervezet neve Javaslat

Cigány Tudományos és Mûvészeti Társaság 500 000

Cigányokért az Európa Unióban Egyesület 200 000

Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület 400 000

Családok a Családokért Egyesület 200 000

Családok a Családokért Polgári Egyesület 200 000

Csongrád Megyei Cigányok Demokratikus Szövetsége 200 000

Csökölyi Roma Érdekvédelmi Egyesület 100 000

Decsi Romákért Egyesület 100 000

Dél-Somogyi Cigányok Közhasznú Szervezete 800 000

Dél-Vidék Kulturális Egyesület 400 000

Dél-Zalai Cigányokért Egyesület 600 000

Demokratikus Roma Vezetõk Szövetsége 500 000

Dobozi Cigánylakosok Egyesülete 200 000

Drávavölgyi Cigány Fiatalok Szövetsége 200 000

Dunántúli Diplomás Romák Mindenkiért Egyesület (DDRME) 500 000

Együtt Gyöngyösért Roma–Magyar Egyesület 700 000

Együtt Halmajugráért Roma–Magyar Egyesület 400 000

Együttélés Cigány Érdekvédelmi Szervezet 300 000

„Együttlét” Roma Érdekvédelmi Szervezet 100 000

Eleki Lányok és Asszonyok Egyesülete 300 000

„Eötvös József” Cigány–Magyar Pedagógiai Társaság 800 000

ESÉLY Cigány Módszertani Központ 700 000

EU-DROM Roma EU-integrációt Elõsegítõ Egyesület (EU-DROM
Egyesület)

200 000

Fehérfolt Közhasznú Egyesület 400 000

Felsõ-Szabolcsi Roma Érdekvédelmi Egyesület 200 000

Fiatal Romák Országos Szövetsége Jászfényszarui Szervezete (FIROSZ
Jászfényszarui Szervezete)

100 000

GAMMA Egyesület 100 000

Garabonci Cigányokért Egyesület 900 000

Global Egyesület 100 000

Görgetegi Regionális Kisebbségi Fórum 200 000

Görgetegi Romákért Egyesület 200 000

Gyertek Velünk Egyesület 100 000

Gyönk Község Roma Kisebbségi Egyesülete 100 000

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Cigányok Érdekvédelmi Szövetsége 600 000
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Szervezet neve Javaslat

Hajdú-Bihar Megyei Cigányok Koordinációs Szervezete 400 000

Hátrányos Helyzetû Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület 100 000

Horizont Egyesület 100 000

Ifjúságért Roma Egyesület 100 000

„Ismerd meg Önmagad” Roma Érdekvédelmi Egyesület 100 000

Istvándi Cigány Közösségi Klub 200 000

Jászkiséri Etnikai Szervezet 300 000

Jászsági Cigányok Munkalehetõségéért Egyesület 300 000

Jászsági Roma Polgárjogi Szervezet Egyesület 200 000

Kadarkúti Roma Egyesület 100 000

Kanizsa Csillagai Mûvészeti Egyesület 300 000

Kaposfõi Roma Egyesület 100 000

Kaposmérõi Roma Szervezet 100 000

Kaposvárért Roma Egyesület 100 000

Kaposszerdahelyi Romákért Egyesület 100 000

Kercseligeti Kisebbségi Érdekvédelmi Szervezet (K.K.É.SZ.) 100 000

Keszü és Vidéke Roma Egyesület 100 000

Kéthelyi Romák Szervezete 100 000

Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület 300 000

Kisbajomi Etnikai Cigány Szervezet 600 000

Kisebbségi Közösségek Egyesülete 500 000

Kisebbségi Közösségi Ház Közhasznú Egyesület 600 000

Kisebbségi Önkormányzatok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége 400 000

„Kiút csak Munkával Egyesület” Alsószentmárton 100 000

Körösszakáli Cigány Demokratikus Egyesület 100 000

Közéleti Roma Nõk Egyesülete 600 000

Kutasi Cigány Szervezet (K.C.SZ.) 200 000

Kutasi Etnikai Szervezet (KESZ) 100 000

LÁSO DROM (JÓ ÚT) EGYESÜLET 100 000

Lengyeltóti Egymásért Egyesület 100 000

Lunga Kalye – Cigányszervezet 200 000

Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Mérai
Tagszervezete

300 000

Magyarországi – Szegények és Romák – Érdekvédelmi – Közhasznú
Szervezet

500 000

Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége 400 000
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Szervezet neve Javaslat

Magyarországi Cigányok Független Érdekvédelmi Szövetsége 700 000

Magyarországi Cigányok Önkormányzati Érdekegyeztetõ- és Képviseleti
Szervezete

300 000

Magyarországi Demokratikus Cigányok „HUMÁN” Szervezete 400 000

Magyarországi Jogsértettekért Egyesület 300 000

Magyarországi Nemzetiségi Vallási Kulturális Szervezet 300 000

Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet 100 000

Magyarországi Roma Parlament Encsi Tagszervezete 100 000

Magyarországi Romák Ezoterikus Társasága 300 000

Mezõberényi Cigányokért Egyesület 100 000

Mikei Kisebbségi Fórum 100 000

Miskolci Független Cigány Szervezet 300 000

Muramenti Romák Térségfejlesztõ Egyesülete 200 000

Nagydorogi Cigányokért Egyesület 300 000

Nagyradai Cigányokért Egyesület 300 000

Napkerék Egyesület 300 000

Németkéri Cigány Hagyományõrzõ Egyesület 100 000

Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselõk és Szószólók Szövetsége 900 000

Noj Pantru Voj Közéleti Roma Nõk Egyesülete (Noj Pantru Voj KRNE) 400 000

Ormánságfejlesztõ Társulás Egyesület 400 000

Országos Etnikai Kisebbségek Egyesülete 200 000

Pálmajor Felvirágoztatásáért Egyesület 200 000

Pestszenterzsébeti Cigány Nemzetiségi Érdekképviselet 200 000

PHRALIPE Független Cigány Szervezet Encsi Tagszervezete 200 000

PHRALIPE Független Cigány Szervezet Országos Szervezete – Központi
Szervezet

600 000

PHRALIPE Független Cigány Szervezet Országos Szervezete Korláti
Tagszervezete

200 000

Pro-Ma Future (Jövõ a máért) Oktatási, Kulturális Egyesület 100 000

Rinyamenti Roma Önkormányzatok Szövetsége (RÖSZ) 300 000

Rom Pro Drom (Cigány az úton) Egyesület 100 000

ROM Roma Magyar Polgárjogi Mozgalom 500 000

Roma Hagyományõrzõ Egyesület 100 000

Roma Közösségfejlesztõk Országos Egyesülete 500 000

Roma Kulturális Klubegyesület 200 000

Roma Láng Egyesület 300 000
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Szervezet neve Javaslat

Roma Munkaadók és Munkavállalók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szövetsége

500 000

Roma Nõvédelmi Közhasznú Szervezet 500 000

Roma Sajtóközpont Közhasznú Egyesület 600 000

Romákkal a Jobb Jövõért Egyesület 100 000

Romano Karavano (Cigány Karaván) Roma Kulturális Egyesület 600 000

Sántosi Együtt Egymásért Egyesület 100 000

Segesdi „Karaván” Egyesület 100 000

Somogy Megyei Minoritas Egyesület 300 000

Somogyi Roma Nõk Egyesülete 400 000

Somogyvámosi Roma Egyesület 100 000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élõ Cigányok Egészségneveléséért
Egyesület

400 000

Szécsényi Cigányok Demokratikus Társasága Egyesület 200 000

Szedresi Roma Szervezet (SZRSZ) 300 000

Szenyéri Etnikai Cigány Szervezet 200 000

Színes Gyöngyök – Délvidéki Roma Nõkért Egyesület 700 000

Tegnapután Országos Cigány Kulturális Egyesület 400 000

Térségi Romák Egyesülete a Fiatalokért 200 000

Tiszaroffi Cigányok Munkalehetõségéért Egyesület 300 000

Tolna Megyei Cigányok Érdekvédelmi Szervezete 100 000

Tolna Megyei Független Roma Civil Egyesület 100 000

Tûzrózsa Egyesület 300 000

Új Roma Kerekasztal Szövetsége 300 000

Újiregi Cigányok Szervezete 100 000

Utolsó Padban Egyesület 200 000

Vajszló és Vidéke Kulturális Egyesület 100 000

Zala Megyei Romákért Szervezet 500 000

Zalai Romák Közösségfejlesztõ Egyesülete 300 000

Zombai Romákért Egyesület 100 000

Zutipe Egyesület 100 000

A Románság Hagyományaiért és Jövõjéért Egyesület 300 000

Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkör Kulturális Egyesület 100 000

Alsógallai Baráti Egyesület 200 000

Apátistvánfalvai Faluszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület 300 000

Bácsalmási Németek Egyesülete 300 000
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Szervezet neve Javaslat

Bácska Német Kulturális Egyesület 400 000

Bajai Szerbek Vallási és Kulturális Egyesülete 300 000

„Bánát” Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület 300 000

Baranyai Német Nemzetiségi Szervezetek Közössége 200 000

Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége 500 000

Baranyai Német Táncegyesület 300 000

Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület 300 000

Báthory István Magyar Lengyel Kulturális Egyesület 400 000

Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete 400 000

Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület 300 000

Békéscsabai Románok Szövetsége 200 000

Békés-Csongrád Megyei Német Iskolaegyesület Gyula 300 000

„BLAUE ENZIAN” Német Nemzetiségi Hagyományõrzõ Néptánc Egyesület 100 000

Bleyer Jakab Közösség 400 000

Bolgár Ifjúsági Egyesület 100 000

Bolgár Kulturális Fórum 100 000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Kisebbségi Önkormányzatok
Szövetsége

200 000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének
Egyesülete

200 000

„BRAUNHAXLER” Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Egyesület 300 000

Budakeszi Hagyományõrzõ Kör 100 000

Budapest XVI. Kerületi Görög Hagyományõrzõ és Kulturális Egyesület 200 000

Budapest XVI. Kerületi Német Kultúregylet 100 000

Budapesti Román Egyesület 200 000

Budapesti Románok Kulturális Társasága 250 000

Cikói Székely–Német Hagyományõrzõ Egyesület 100 000

Csabacsüdi Szlovák Kör 100 000

Csabai Szlovákok Szervezete Békéscsaba 2 000 000

Csabaszabadiért Egyesület 100 000

Császártöltési Német Nemzetiségi Egyesület 100 000

Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete 200 000

Csolnoki Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 200 000

Dabas-Sári Szlovákok Egyesülete 100 000

Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete 200 000

Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 200 000
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„Dugonics András” Horvát–Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület 100 000

Dunavarsányi Svábok Egyesülete 100 000

Dusnoki Kulturális Egyesület 100 000

Ecseri Zöld Koszorú Hagyományõrzõ Kör 300 000

„Edelweiss Német Nemzetiségi Dalkör” Egyesület 200 000

Együtt Szentlászlóért Közhasznú Egyesület 200 000

Eleki Németek Egyesülete 200 000

„Erdélyi Örmény Gyökerek” Kulturális Egyesület 500 000

Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület 200 000

Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége
Egyesület – Verband der Deutschen Selbsterwaltungen in Nordungaren e. V.

400 000

FÁKLYA Horvát Folklór Centrum Egyesület 1 100 000

Falu-Hagyományõrzõ és Kulturális Egyesület 200 000

Glück Auf Nagymányoki „Jó Szerencsét” Egyesület 100 000

Gödöllõi Német Nemzetiségi Közhasznú Egyesület 100 000

Gradisce Horvát Kulturális Egyesület 200 000

Györkönyi Hagyományõrzõ Egyesület 200 000

Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 100 000

Gyulai Román Nyugdíjasok Klubja 300 000

Hagyományõrzõ Nemzetiségi Egyesület Szakadát – Traditionspflegender
Verein Sagetal

100 000

Hajnalpír Énekegyesület 200 000

Hárskúti Hársfa Német Nemzetiségi Egyesület 100 000

Hartai Hagyományõrzõ Kulturális Egyesület 200 000

Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 100 000

„Horvát Hagyományõrzõ” Egyesület 200 000

Hõgyészi Német Nemzetiségi Egyesület – Verein der Hõgyészer
Volksdeutschen e.V.

200 000

Jantra Néptánc Egyesület 100 000

Kanizsai Horvátok Egyesülete 400 000

Katolikus Németek Egyházmegyei Egyesülete Pécs (Verein Katholischer
Ungarndeutschen der Diözese Fünfkirchen)

200 000

Kerepesi Hagyományõrzõ Pávakör Egyesület 200 000

Kétegyházi Román–Magyar Egyesület 200 000

„Királyi Pál” Kulturális Egyesület 100 000

Kiskassáért Német Egyesület 100 000
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Kiskõrösi Szlovákok Szervezete 700 000

Kistarcsai Kulturális Egyesület 300 000

Komárom-Esztergom Megyei Német Iskolaegylet 400 000

Komlósi Szlovákok Szervezete 200 000

Kondorosi Szlovák Klub 200 000

Kópházi Horvát Egyesület 500 000

Körösszakáli Nemzetiségi és Hagyományõrzõ Közösségfejlesztõ és Szervezõ
Egyesület

200 000

Körösszakáli Nemzetiségi Nyugdíjas Egyesület 200 000

Körösszegapáti Románok Egyesülete 300 000

Kõszegfalvi Nemzetiségi Kórusért Egyesület 100 000

„KRANZLEIN” Volkstanzverein Bonnhard – „KRANZLEIN”
Néptáncegyesület Bonyhád

200 000

KRAUL ANTAL Fúvószenekar Egyesület 100 000

Kultúrny Spolok Sarvasskych Slovákov „VERNOST” – Szarvasi Szlovákok
Kulturális Köre

500 000

Lánycsóki Liederkrancz Magyar–Német Kulturális (Barátsági) Egyesület 300 000

Lengyel–Magyar Klub 500 000

Létavértesi Román Kulturális Egyesület 200 000

Lókúti Német Nemzetiségi Hagyományõrzõ Egyesület 100 000

LYRA Dalkör Budaörsi Német Hagyományõrzõ Egyesület (LYRA Dalkör
Egyesület)

100 000

Mágocsi Német Nemzetiségi Egyesület 200 000

Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület 200 000

Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület 800 000

Magyarországi Bolgárok Egyesülete 700 000

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete 200 000

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete – Csongrád Megyei Helyi
Csoport (Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete)

900 000

Magyarországi Gradiscei Horvátok Egyesülete (Drustvo Gradiscanskih
Hrvatov u Ugarskoj)

1 200 000

Magyarországi Horvátok Szövetsége 2 600 000

Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete 800 000

Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa 4 200 000

Magyarországi Német Fiatalok Közössége 1 200 000

Magyarországi Német Írók és Mûvészek Szövetsége (Verband
Ungarndeutscher Autoren und Künstler – VUdAK)

1 500 000
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Magyarországi Német Iskolaegyletek Szövetsége 800 000

Magyarországi Német Népi Kultúráért Egyesület Szigetújfalu 200 000

Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete (AKuff) 200 000

Magyarországi Németek Csongrád Megyei Egyesülete 200 000

Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre 200 000

Magyarországi Román Kutatók és Alkotók Közössége (Gyula) 400 000

Magyarországi Románok Koalíciója 200 000

Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége 1 500 000

Magyarországi Románok Kutatóintézete (Gyula) 1 000 000

Magyarországi Románok Pünkösdi Kulturális Egyesülete (Méhkerék) 350 000

Magyarországi Szlovákok Szövetsége 2 400 000

Magyarországi Szlovének Szövetsége 900 000

Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület 800 000

Majsi Magyar–Német Kulturális Egyesület 200 000

Mányi Svábok Nemzetiségi Egyesülete 500 000

„Máriahalomi Faluközösségi Egyesület” 100 000

Marica Kulturális Egyesület 100 000

Márki Sándor Nemzetiségi Nyugdíjas Klub 200 000

MARTINCE Kulturális Egyesület Felsõszentmárton 100 000

Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület 100 000

Mecseknádasdi Skóciai Szent Margit Kórus, Magyar–Német Kulturális
Hagyományõrzõ Egyesület

100 000

Méhkerékért Egyesület 200 000

Méhkeréki Románok Egyesülete 200 000

Mezõberényi Német Hagyományápoló Egyesület 200 000

Mezõberényi Szlovákok Szervezete – Organizácia Slovákov v Polnom
Berincoku

200 000

Mohácsi Németek Egyesülete 200 000

Mohácsi Sokacok Olvasóköre 350 000

Móri Fúvószenei Egyesület 1 200 000

Mözsi Német Nemzetiségi Klub 200 000

Nagyesztergári Német Nemzetiségi Kör Egyesület 200 000

Nagynyárád–Grossnaarad Magyar–Német Baráti Kör 300 000

„Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége” Egyesület Pestszenterzsébet 100 000

Német Hagyományõrzõ Egyesület, Kunbaja 100 000

Német Kisebbségi Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége 400 000
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Német Klub Kulturális (Barátsági) Egyesület 100 000

Német Kultúregyesület (Deutscher Kulturverein) 200 000

Német Nemzeti Kisebbségi Hagyomány és Származáskutató Egyesület (Zirc) 400 000

Német nemzeti kisebbségi hagyomány és származáskutató Egyesület
Bakonynána

100 000

Német Nemzetiségi Dal- és Kultúregyesület 200 000

Német Nemzetiségi Egyesület Szászvár 200 000

Német Nemzetiségi Hagyományõrzõ Egyesület Újpetre 100 000

Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 100 000

Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Babarc – Ungarndeutsche
Kulturverein Babarc

200 000

Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Iklad 200 000

Német Nemzetiségi Tánccsoport 200 000

Német Önkormányzatok Gyõr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete 200 000

Német Zenebarátok Egyesülete Paks 100 000

Német–Magyar Kulturális Egyesület Csikóstõttõs 100 000

„NEVEN” Bunyevác Kulturális Egyesület 200 000

Nikolaus Lenau Közmûvelõdési Egyesület 1 100 000

Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja 100 000

Nyugdíjasok Szederkényi Egyesülete 200 000

Országos Magyar–Horvát Baráti Társaság (OM–HBT) 100 000

Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus 300 000

Palotabozsoki Német Nemzetiségi Egyesület 200 000

Pécs-Baranyai Szerb Egyesület 200 000

Pécsi Görög Egyesület 200 000

Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete 200 000

Purdi Mihály Román Kulturális Egyesület – Asociatia Culturalá Románá
Mihai Purdi

200 000

Pusztaottlakai Románok Egyesülete 300 000

Pusztavám Község Német Nemzetiségi Énekkar 300 000

Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekar 500 000

Rozmaring Néptáncegyüttes Baráti Egyesülete 200 000

„Sopron és Környéke Német Kulturklub” Egyesület 300 000

Soproni Horvátok Kulturális Egyesülete 400 000

Soroksári Svábok Független Egyesülete 200 000

Sóskút 2000 Társaság 200 000
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„St. Gerhards-Werk Ungarn e.V.”, Magyarországi Katolikus Németek
Egyesülete

200 000

Szederkényi Szabadidõs és Kulturális Egyesület 200 000

Szegedi Helyi Szerb Közösség 800 000

Szegedi Román Kulturális Egyesület 200 000

Szegedi Szlovákok Egyesülete 300 000

Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület 600 000

Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Kultúregyesület 300 000

Szlovák Nyugdíjasok Klubja 100 000

Szombathelyi Horvát Kulturális és Vallási Egyesület 350 000

Szombathelyi Horvátok Egyesülete 100 000

Szülõföld védõ-szépítõ és Fejlesztõ Egyesület Fekedi Szülõföldünk Baráti
Kör Egyesület

100 000

Tabán Szerb Folklórcentrum Egyesület 1 000 000

„TANAC” Kulturális Egyesület 400 000

Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekari Egyesület 200 000

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége 400 000

Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör 200 000

Tököli Sváb Hagyományõrzõ Ének Egyesület 100 000

Városlõdi Falumúzeum Baráti Köre 100 000

Vecsési Német Nemzetiségi Hagyományõrzõ Tánccsoport 200 000

Vértessomlói Német Nemzetiségi Népdalkör 200 000

„Veseli Santovcani” Nemzetiségi Hagyományõrzõ Egyesület 800 000

Veszprém Megyei Német Iskolaegyesület 200 000

Veszprémi Német Nemzetiségi Klub 100 000

Villányi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület (Kulturverein Wielander
Ungarndeutshen)

100 000

„Vox Varietas” Támogató Egyesület 100 000

Zsámbéki Német Nemzetiségi Kör 200 000

110 000 000
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Az Alkotmánybíróság
58/2009. (V. 22.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenessé-
gének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában
meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Budapest
Fõváros XVII. kerület Önkormányzatának a Budapest
XVII. kerület L4 jelû, intenzív kertvárosias lakóterület
keretövezetbe sorolt területeire vonatkozó változtatási
tilalom elrendelésérõl szóló 12/2007. (IV. 10.) számú ren-
delete alkotmányellenes, ezért azt e határozat közzétételé-
nek napjával megsemmisíti.

Az Alkotmánybíróság határozatát a Magyar Közlöny-
ben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

Budapest Fõváros XVII. kerület Önkormányzatának
a Budapest XVII. kerület L4 jelû, intenzív kertvárosias
lakóterület keretövezetbe sorolt területeire vonatkozó vál-
toztatási tilalom elrendelésérõl szóló 12/2007. (IV. 10.)
számú rendelete (a továbbiakban: Ör.) alkotmányossági
vizsgálatát két indítványozó kezdeményezte. Az indítvá-
nyokat az Alkotmánybíróság a tárgy azonosságára tekin-
tettel – az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és
annak közzétételérõl szóló, többször módosított és egysé-
ges szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 3.) Tü. határozat (ABK
2009. január 3.) 28. § (1) bekezdése alapján – egyesítette
és együttesen bírálta el.

1. Az indítványozó elsõdlegesen annak megállapítását
kérte, hogy az Ör. egésze az épített környezet alakításáról
és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továb-
biakban: Étv.) 21. § (1) bekezdésébe ütközik, így ellenté-
tes az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésével. Másodsorban
az Ör. 3. §-ában a ,,rendelkezéseit a folyamatban lévõ
ügyekre is alkalmazni kell” szöveg ellentétes a jogalkotás-
ról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) 12. §
(2) bekezdésével, így szintén az Alkotmány 44/A. § (2) be-
kezdését sérti. Az indítványozó az Ör. egésze, illetve a 3. §
megjelölt szövegrésze alkotmányellenességének megálla-
pítását és ex tunc hatályú megsemmisítését kérte.

2. A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási
Hivatal hivatalvezetõje (a továbbiakban: hivatalvezetõ)

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(a továbbiakban: Ötv.) 98. § (3) bekezdésében biztosított
törvényességi ellenõrzési jogkörében eljárva vizsgálta az
Ör.-t. Az ellenõrzés eredményeként megállapította, hogy
az Ör. 3. §-ában a ,,rendelkezéseit a folyamatban lévõ
ügyekre is alkalmazni kell” szöveg alkotmányellenes,
mert a rendeletnek a jogszabály hatálybalépése elõtt létre-
jött jogviszonyokra való visszamenõleges alkalmazását
jelenti. A hivatalvezetõ a jogbiztonság alkotmányos köve-
telményének sérelmét állítva észrevételezte, hogy az Ör.
2. § (2) bekezdése a változtatási tilalom alóli kivételek
megfogalmazásakor „az építésügyi hatóság döntési kom-
petenciáját képezõ kérdést vont rendeletalkotási tárgykör-
be.” Budapest Fõváros XVII. kerület Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a törvényességi észrevételben foglal-
takkal nem értett egyet, azokat nem fogadta el. Ezt köve-
tõen a hivatalvezetõ az Ötv. 99. § (2) bekezdés a) pontja
alapján indítványozta az Alkotmánybíróságnál az Ör. 2. §
(2) bekezdésének, valamint 3. §-ának felülvizsgálatát és
megsemmisítését, „mivel összeegyeztethetetlenek az
Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság
szerves részét alkotó jogbiztonság követelményével.”

II.

Az indítványokkal érintett jogszabályi rendelkezések
a következõk:

1. Az Alkotmány rendelkezései:

„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokrati-
kus jogállam.”

„44/A. § (2) A helyi képviselõtestület a feladatkörében
rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb
szintû jogszabállyal.”

2. A Jat. rendelkezése:

„12. § (2) A jogszabály a kihirdetését megelõzõ idõre
nem állapíthat meg kötelezettséget, és nem nyilváníthat
valamely magatartást jogellenessé.”

3. Az Étv. rendelkezései:

„20. § (1) A településrendezési feladatok meg-
valósítása, továbbá a természeti, környezeti veszélyezte-
tettség megelõzése érdekében az érintett területre változta-
tási, telekalakítási, illetõleg építési tilalom (a továbbiak-
ban együtt: tilalom) rendelhetõ el.

(...)
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(7) A tilalom nem terjed ki:
a) a tilalom hatálybalépésekor érvényes építésügyi ha-

tósági engedéllyel megvalósuló építési javítási-karbantar-
tási és a jogszabályokban megengedett más építési mun-
kákra,

b) a korábban gyakorolt használat folytatására,
c) az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és

vagyonbiztonságot veszélyeztetõ kármegelõzési, kárelhá-
rítási tevékenységre, továbbá

d) az a) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött épí-
tési munkáknak a településrendezési követelményeket
nem érintõ módosítására irányuló építésügyi hatósági
engedélyezési eljárásra,

e) a honvédelmi és a kiemelt fontosságú honvédelmi
területre.

21. § (1) A helyi építési szabályzat, illetõleg a szabályo-
zási terv készítésére vonatkozó írásos megállapodás meg-
léte esetén a helyi építési szabályzat, illetõleg a szabályo-
zási terv készítésének idõszakára azok hatálybalépéséig,
de legfeljebb három évig az érintett területre a települési
önkormányzat rendelettel változtatási tilalmat írhat elõ.”

„22. § (1) A változtatási tilalom alá esõ területen
– a 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével – tel-
ket alakítani, új építményt létesíteni, meglévõ építményt
átalakítani, bõvíteni, továbbá elbontani, illetõleg más, épí-
tésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelõ vál-
toztatást végrehajtani nem szabad.”

4. Az Ör. rendelkezései:
Budapest Fõváros XVII. kerület Önkormányzata az épí-

tett környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 21. §-ában nyert
felhatalmazás alapján a kerület egészére vonatkozó, folya-
matban lévõ szabályozási tervben foglaltak megvalósulása
érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

„1. § Jelen rendelet hatálya a Helikopter út – Svachulay
Sándor utca – Magyarszárnyak utca – Újmajori utca által
határolt terület, valamint a Strázsahegyi dûlõ – Törpegém
utca – Zsoltina köz – 138214/38 hrsz-ú terület – Függõ-
cinege utca – Ecseri dûlõ – (138215/1) hrsz-ú út által hatá-
rolt terület kivételével Budapest XVII. kerület L4 jelû
intenzív kertvárosias lakóterület keretövezetbe sorolt terü-
leteire terjed ki.

2. § (1) Az Önkormányzat Budapest XVII. kerületnek
e rendelet 1. §-ában meghatározott területére – a
(2)–(3) bekezdésben foglalt kivételekkel – változtatási
tilalmat rendel el.

(2) Nem terjed ki a változtatási tilalom az 1. §-ban meg-
határozott területen található ingatlanra, amennyiben az
ingatlanra vonatkozó építési engedély iránti kérelem elbí-
rálása során az alábbi feltételek teljesíthetõek:

1. Telkenként minden lakáshoz legalább 300 m2 te-
lekterület biztosítandó, de összközmûves kistel-
kes területeken – már kialakult telekméret ese-
tén – a 400 m2-t meghaladó mértékû telken is ki-
alakítható két lakás. A 900 m2-t meghaladó mé-

retû telken maximum három lakás alakítható ki.
A lakásszám rovására más önálló rendeltetés is
kialakítható.

2. Lakásonként 1 db gépjármûtároló létesíthetõ, il-
letve parkolóhely kialakítása esetén lakáson-
ként 20 m2 beépített alapterület hozzáadásával
kell a beépítettséget számítani.

3. A 20,00 m-nél kisebb utcafrontú telekre 1 gépjár-
mû behajtó létesíthetõ. A 20,00 m-nél szélesebb
utcafrontú telekre legfeljebb 2 gépjármû behaj-
tó létesíthetõ. A gépjármû behajtó legnagyobb
szabad nyílásszélessége: 5,00 m lehet.

4. A meglévõ terepfelszín megváltoztatásának en-
gedélyezhetõ legnagyobb mértéke 0,50 m lehet,
kivétel az 5,00 m-nél nem szélesebb gépjármû
lehajtó.

(3) Nem terjed ki a változtatási tilalom:
1. a telekalakítási és bontási eljárásokra
2. az L4 intenzív kertvárosias lakóterületek alapin-

tézményi övezeteire.
3. § E rendelet 2007. április 10. napján lép hatályba, de

rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell.”

III.

Az indítványok az alábbiak szerint megalapozottak.

1. A képviselõ-testület az Étv. 21. §-ban kapott felha-
talmazásra hivatkozva alkotta meg az Ör.-t.

A helyi önkormányzat rendeletalkotási hatáskörét egy-
részt az Alkotmány, másrészt az Ötv. állapítja meg. Az
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott alkot-
mányos korlát szerint a helyi önkormányzat feladatkö-
rében rendeletet alkothat, amely azonban nem lehet ellen-
tétes a magasabb szintû jogszabállyal. Az Ötv. 16. § (1) be-
kezdése elõírja, hogy a képviselõ-testület a törvény által
nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére,
továbbá a törvény felhatalmazása alapján, annak végrehaj-
tására önkormányzati rendeletet alkot.

Az Étv. taxatíve meghatározza a változtatási tilalom
elrendelésének feltételeit és tartalmát. Az Étv. 20. § (1) be-
kezdés alapján változtatási tilalom a településrendezési
feladatok megvalósítása, továbbá a természeti, környezeti
veszélyeztetettség megelõzése érdekében rendelhetõ el.
A változtatási tilalom célja az építési szabályozások meg-
határozó átalakítása elõtt egy adott terület megóvása attól,
hogy azon visszafordíthatatlan, értéknövelõ beavatkozá-
sok történjenek. Az Alkotmánybíróság korábban kifejtet-
te, hogy a változtatási tilalom elrendelése a tulajdon feletti
rendelkezési jogot mint a tulajdonhoz tartozó részjogosít-
ványt meghatározott idõtartamra korlátozhatja. A tulaj-
donkorlátozás alapjául szolgáló közérdek az épített kör-
nyezet védelme, illetve a településrendezési feladatok
megvalósítása érdekében a helyi építési szabályzat, illetõ-

1886 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 12. szám



leg a szabályozási terv elkészítésének idõszakára a terve-
zés, illetõleg a terveknek – elfogadásuk utáni – meg-
valósíthatósága ellehetetlenülésének megakadályozása
(152/B/2002. AB határozat, ABH 2002, 1591, 1595.).

Az Étv. 22. §-a e rendeltetésének megfelelõen szabá-
lyozza a változtatási tilalom tartalmát. A változtatási tila-
lom alá esõ területen telket alakítani, új építményt létesí-
teni, meglévõ építményt átalakítani, bõvíteni, továbbá
elbontani, illetõleg más, építésügyi hatósági engedélyhez
nem kötött értéknövelõ változtatást végrehajtani nem sza-
bad. Ez alól a szigorú, mindennemû építési tevékenység-
gel összefüggõ változtatást tiltó rendelkezés alól a 20. §
(7) bekezdése állapít meg kivételeket. Nem terjedhet ki
a tilalom hatálya honvédelmi területre, illetõleg kivétele-
sen végezhetõ építési munka, ha a tilalom szerzett jogokat
sértene (jogerõs építési engedély birtokában végzett építé-
si munkák, a korábbi használat gyakorlása), továbbá ha az
építési munka a kár megelõzését vagy elhárítását szolgálja.
E szabályok alapján lehetõség van jogszabályban megen-
gedett – engedélyhez nem kötött – építési munkák elvég-
zésére, ha azok nem járnak értéknövelõ változtatással. Az
engedélyhez kötött építési munkák tekintetében egy eset-
ben van helye hatósági engedélyezési eljárásnak, ha az
már meglévõ hatósági engedélynek a településrendezési
követelményeket nem érintõ módosítására irányul.

Az Étv.-nek a változtatási tilalomra vonatkozó szabá-
lyai kogens szabályok, nem adnak felhatalmazást arra,
hogy az önkormányzat a változtatási tilalom elrendelése-
kor azoktól eltérjen.

Az Ör. az Étv. e rendelkezéseitõl eltérõ tartalmat tulaj-
donít a változtatási tilalomnak. Lehetõséget ad arra, hogy
a változtatási tilalom fennállása alatt, az építési hatóság
engedélyt adjon ki új épület létesítésére, értéknövelõ beru-
házások végrehajtására. Az Ör. hatósági engedélyezési
eljárásokat vesz ki a változtatási tilalom hatálya alól. Az
Ör.-ben tényleges tartalmát tekintve tehát nem az Étv. sza-
bályai szerinti változtatási tilalmat rendelt el az önkor-
mányzat, hanem új építési szabályokat írt elõ, valójában
építési szabályzatot alkotott az érintett területre.

Ennek következményeként az Alkotmánybíróság meg-
állapította, hogy az Ör. egésze ellentétes a változtatási tila-
lomnak az Étv. 20. § (1) bekezdésében, a 22. § (1) bekez-
désében és a 20. § (7) bekezdésében meghatározott tör-
vényi szabályozásával. Mivel így sérti az Alkotmány
44/A. § (2) bekezdésében kijelölt alkotmányos korlá-
tozást, az Alkotmánybíróság az Ör. egészét megsemmi-
sítette.

2. Az Alkotmánybíróság az Ör. alkotmányellenességét
az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésének sérelme miatt
megállapította, ezért – gyakorlatának megfelelõen
[61/1997. (XI. 19.) AB határozat, ABH 1997, 361, 364.;
16/2000. (V. 24.) AB határozat, ABH 2000, 425, 429.] – az

Alkotmány 2. § (1) bekezdésével fennálló ellentétét nem
vizsgálta.

Az Alkotmánybíróság határozatának a Magyar Köz-
lönyben való közzétételét az Abtv. 41. § alapján rendel-
te el.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k., Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k., Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k., Dr. Trócsányi László s. k.,
elõadó alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 1163/B/2007.

Az Alkotmánybíróság
59/2009. (V. 22.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenes-
ségének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyá-
ban meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a távhõszol-
gáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelke-
zéseinek Budapest fõváros területén történõ végrehajtásá-
ról szóló 83/2005. (XII. 16.) Fõv. Kgy. rendelet 3. § (2) be-
kezdése alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

A regionális közigazgatási hivatal vezetõje – miután
törvényességi észrevételének a képviselõ-testület nem
adott helyt – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 99. § (2) bekezdés
a) pontja alapján, az Alkotmánybíróságnál kezdeményezte
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a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
egyes rendelkezéseinek Budapest fõváros területén tör-
ténõ végrehajtásáról szóló 83/2005. (XII. 16.) Fõv. Kgy.
rendelet (a továbbiakban: Kgyr.) 3. § (2) bekezdése alkot-
mányellenességének megállapítását és megsemmisítését.

Az indítványozó a Kgyr. 3. § (2) bekezdésével kapcso-
latban azt állította, hogy a Fõvárosi Közgyûlés a távhõ-
szolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továb-
biakban: Tszt.) 52. § (2) bekezdésében meghatározott ren-
deletalkotás kereteit túllépve, magasabb szintû jogsza-
bályban foglaltaknál szigorúbb szabályokat állapított meg
a fõváros egész területére vonatkozóan. Az indítványozó
szerint a Tszt. nem ad ugyanis lehetõséget a helyi önkor-
mányzat képviselõ-testületének arra, hogy elõírja, milyen
fûtési rendszerrel váltható fel a távhõszolgáltatás.

A Kgyr. 3. § (2) bekezdése által hivatkozott, a levegõ
védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló
21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) értelmében pedig kifejezetten az egyedi engedé-
lyezés során eljáró hatóság feladata vizsgálni azt, hogy
a megvalósítandó energiaellátó létesítmény veszélyes
levegõterhelést vált-e ki; az új energiaellátó rendszerre
vonatkozó korlátozásokat azonban a helyi önkormányzat
rendelete nem állapíthat meg.

Mindezek alapján az indítványozó szerint a Kgyr. 3. §
(2) bekezdése mint magasabb szintû jogszabályokkal
ellentétes rendelkezés sérti az Alkotmány 44/A. § (2) be-
kezdését.

A fentieken túlmenõen az indítványozó szerint a Kgyr.
3. § (2) bekezdése, miközben a távhõszolgáltatóról történõ
leválást megnehezíti a Közgyûlés „saját cégének jelent
elõnyt”, s ezáltal az Alkotmány 9. § (2) bekezdését sérti.

II.

1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
„9. § (2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja

a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.”
„44/A. § (1) A helyi képviselõtestület:
a) önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és

igazgat, döntése kizárólag törvényességi okból vizsgál-
ható felül,

(...)
(2) A helyi képviselõtestület a feladatkörében rendeletet

alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintû
jogszabállyal.”

2. Az Ötv. érintett rendelkezése:
„16. § (1) A képviselõ-testület a törvény által nem sza-

bályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá
törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására
önkormányzati rendeletet alkot.”

3. A Tszt. érintett rendelkezései:
„6. § (2) Az önkormányzat képviselõ-testülete:

a) rendeletben határozza meg a távhõszolgáltató és
a felhasználó közötti jogviszony részletes szabályait, vala-
mint a hõmennyiségmérés helyét, ideértve a mérés techno-
lógiai helyét is;

b) ellátja a törvény által hatáskörébe utalt ármegállapí-
tói feladatokat, valamint rendeletben határozza meg az
áralkalmazási és díjfizetési feltételeket. A szolgáltatói
hõközponti, a felhasználói hõközponti, valamint hõfogadó
állomási mérés közötti eltérésekre való tekintettel az ön-
kormányzat képviselõ-testülete külön díjalkalmazási fel-
tételeket határozhat meg ezen mérések esetére. Az önkor-
mányzat képviselõ-testülete az ármegállapítás elõtt köte-
les a fogyasztóvédelmi hatóság, továbbá a felhasználói
érdekképviseletek véleményét kikérni. A véleményalko-
táshoz szükséges információkat az önkormányzat képvise-
lõ-testülete az ármegállapítás elõtt 20 nappal köteles a fel-
használói érdekképviseletek rendelkezésére bocsátani;

c) rendeletben kijelöli azokat a területeket, ahol terület-
fejlesztési, környezetvédelmi és levegõ-tisztaságvédelmi
szempontok alapján célszerû a távhõszolgáltatás fejlesz-
tése;

d) megállapítja a távhõszolgáltatás szüneteltetésének
és a felhasználók korlátozásának feltételeit, a korlátozás
szabályait és sorrendjét, valamint a távhõszolgáltató azzal
kapcsolatos jogait és kötelezettségeit;

e) rendeletben határozza meg az új vagy növekvõ táv-
hõigénnyel jelentkezõ felhasználási hely tulajdonosától
kérhetõ csatlakozási díjat;

f) rendeletben határozza meg a szolgáltatói hõközpon-
tok e törvényben elõírt megszüntetésének, illetve a szol-
gáltatói hõközpontot kiváltó berendezések létesítésének
forrását, határidejét és egyéb feltételeit;

g) rendeletben határozza meg az e törvény 43. § (3) be-
kezdésében foglaltak megvalósításának módját és határ-
idejét.”

„38. § (1) Az általános közüzemi szerzõdés határozatlan
idõre szól. Az egyedi közüzemi szerzõdés – ha a felek elté-
rõen nem állapodtak meg – határozott idõtartamra szól.

(2) Az általános közüzemi szerzõdést a felhasználó
30 napos felmondási idõpontra, a kormány e törvény vég-
rehajtásáról szóló rendeletében meghatározott módon
mondhatja fel, ha együttes feltételként:

a) a felmondáshoz a távhõvel ellátott épület tulajdonosi
közössége az összes tulajdoni hányad szerinti legalább
négyötödös szavazattöbbségû határozatával hozzájárul és
az épületben a távhõellátással azonos komfortfokozatú
más hõellátást valósít meg;

b) a szerzõdés felmondása nem okoz jelentõs kárt más
számára, és nem korlátozza mások tulajdonosi, használói,
bérlõi jogait;

c) viseli azokat a költségeket, amelyek a felhasználói
berendezéseknek a felmondás következtében szükséges
mûszaki átalakításával merülnek fel;

d) a szerzõdés felmondását a meglévõ rendszer mûsza-
ki megoldása lehetõvé teszi és a felmondás nem ütközik
egyéb jogszabályba.
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(3) Amennyiben a felhasználó az általános közüzemi
szerzõdést a (2) bekezdés alapján felmondja, ismételt táv-
hõ-szolgáltatási közüzemi szerzõdés megkötéséhez a táv-
hõszolgáltató üzletszabályzatában rögzített feltételek tel-
jesítése szükséges.

(4) Egyedi közüzemi szerzõdést az egyéb felhasználó
a szerzõdésben meghatározott felmondási idõvel, az abban
meghatározott idõpontra mondhatja fel.

(5) Abban az esetben, ha a távhõvel ellátott épületben
lévõ, külön tulajdonban és külön használatban álló épület-
részben kívánják a távhõ igénybevételét megszüntetni, az
épületrész tulajdonosa és a felhasználó közösen kezdemé-
nyezheti az általános közüzemi szerzõdés módosítását, ha
együttes feltételként:

a) a megszüntetéshez a távhõvel ellátott épület tulajdo-
nosi közösségének valamennyi tagja hozzájárul;

b) az épületrészben a távhõellátással azonos komfort-
fokozatú hõellátást valósítanak meg, amely az épület táv-
hõellátását biztosító felhasználói berendezéstõl függet-
lenül üzemeltethetõ;

c) a megszüntetés nem okoz jelentõs kárt az épület
többi tulajdonosa számára, és nem korlátozza mások tulaj-
donosi, használói, bérlõi jogait;

d) viseli azokat a költségeket, amelyek a felhasználói
berendezéseknek a szolgáltatás igénybevételének meg-
szüntetésével összefüggésben szükséges mûszaki átalakí-
tásával merülnek fel;

e) a szolgáltatás igénybevételének megszüntetését
a meglévõ rendszer lehetõvé teszi és az nem ütközik egyéb
jogszabályba.

(6) A közüzemi szerzõdés és a felhasználó, illetve a díj-
fizetõ díjfizetési kötelezettsége a felmondási idõ lejártá-
val, abban az idõpontban szûnik meg, amikor a felhasználó
a (2), (4) és az (5) bekezdésekben elõírt valamennyi felté-
telt teljesítette és ezt a távhõszolgáltatónak írásban beje-
lentette.

(7) A közüzemi szerzõdést a távhõszolgáltató csak
a 49. § (2) bekezdés b) és e) pontjában meghatározott szer-
zõdésszegés esetén mondhatja fel, valamint akkor, ha
tudomást szerez arról, hogy a vele szerzõdéses kapcsolat-
ban álló felhasználó a távhõ vételezését a felhasználási
helyen megszüntette. Ebben az esetben a közüzemi szerzõ-
dés felmondása miatt az épületben, épületrészben bekövet-
kezõ kár a felhasználót terheli.

(8) Amennyiben a felhasználó a távhõvel ellátott épület-
ben lévõ, közös tulajdonban és közös használatban lévõ
épületrész fûtését meg kívánja szüntetni, és ez a közüzemi
szerzõdés módosítását teszi szükségessé, a szerzõdés mó-
dosítására vonatkozó igényt a távhõszolgáltató nem utasít-
hatja el.”

„52. § (2) A Távhõ-szolgáltatási Közüzemi Szabályzat-
ban foglaltakkal összefüggésben az önkormányzat képvi-
selõ-testülete rendeletben további részletes szabályokat
határozhat meg.”

„60. § (3) Az önkormányzat képviselõ-testülete rende-
letben szabályozza a 6. § (2) bekezdésében és az 52. §
(2) bekezdésében meghatározott, hatáskörébe utalt felada-
tokat.”

4. A Kgyr. érintett rendelkezése:
„3. § (1) A meglévõ vagy létesítésre engedélyezett táv-

hõvezeték-hálózat nyomvonalának 200 m-es körzetében
az épületek, létesítmények hõellátó rendszerének meg-
valósításakor vizsgálni kell a távhõszolgáltatással való hõ-
energia-ellátás lehetõségét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti körzetekben új létesítmé-
nyek kialakításakor vagy a meglévõ energiaellátó rendsze-
rek átalakításakor a levegõ védelmével kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet elõ-
írásai szerint a helyi emisszióval nem járó rendszereket
(különösen távhõt, villamos energiát, napenergiát haszno-
sító berendezéseket) kell alkalmazni.”

III.

Az indítvány megalapozott.

A helyi önkormányzat rendeletalkotási hatáskörét az
Alkotmány 44/A. §-a, valamint az Ötv. 16. §-a határozza
meg.

Az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján
a helyi képviselõ-testület önkormányzati ügyekben önál-
lóan szabályoz és igazgat. Az Alkotmány 44/A. § (2) be-
kezdése ugyanakkor kimondja, hogy a helyi képviselõ-tes-
tület rendelete nem lehet magasabb szintû jogszabállyal
ellentétes. Az Ötv. 16. § (1) bekezdése pedig úgy rendelke-
zik, hogy a helyi képviselõ-testület törvény által nem sza-
bályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá
törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására ren-
deletet alkot.

Az Alkotmánybíróság a 21/2009. (II. 26.) AB határoza-
tában, valamint a 22/2009. (II. 26.) AB határozatában
– a Tszt.-t Tszt.2.-ként megjelölve – kifejtette:

„A távhõszolgáltatás helyi közszolgáltatás, a Tszt.2.
6. § (1) bekezdése alapján a távhõszolgáltatással ellátott
létesítmények távhõellátásának biztosítása a települési ön-
kormányzat kötelezettsége. Így, mint minden közüzemi
szolgáltatásra, a távhõszolgáltatásra is irányadók a polgári
jognak a közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó általános
érvényû jogszabályi elõírásai, és a távhõszolgáltatás sajá-
tosságaira tekintettel a szolgáltatás biztonságának, a fo-
gyasztók érdekeinek védelmében, valamint más energiael-
látást szabályozó jogszabályi elõírásokkal való összhang
biztosítása érdekében külön törvény, a Tszt.2. határozza
meg a távhõszolgáltatás speciális szabályait. A távhõszol-
gáltatás biztosítása tehát olyan helyi közfeladat, amely tör-
vényi szabályozás alatt áll. Erre tekintettel az önkormány-
zat rendeletalkotási szabadsága korlátozott, a képviselõ-
testületet csak a törvény felhatalmazása alapján, a tör-
vények keretei között illeti meg a szabályozás joga.

A települési önkormányzat rendeletalkotási hatásköré-
be tartozó szabályozási tárgyköröket a Tszt.2. 6. § (2) be-
kezdése, valamint 52. § (2) bekezdése határozza meg,
a 60. § (3) bekezdése kifejezetten kimondja azt is, hogy
a képviselõ-testület e szabályok keretei között alkot rende-
letet.
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A Tszt.2. 6. § (2) bekezdés c) pontja alapján a képvise-
lõ-testület arra rendelkezik felhatalmazással, hogy rende-
letében kijelölje azokat a területeket, ahol területfejlesz-
tési, környezetvédelmi és levegõtisztaság-védelmi szem-
pontok alapján a távhõszolgáltatás fejlesztése célszerû. A
Tszt.2. rendeletalkotási felhatalmazást tartalmazó rendel-
kezései alapján a képviselõ-testületnek arra nincs felhatal-
mazása, hogy rendeletében kötelezõvé tegye a távhõszol-
gáltatás igénybevételét és megtiltsa a közüzemi szerzõdés
felmondását.

A távhõszolgáltatás – különösen a lakossági felhaszná-
lók tekintetében – természetes monopolhelyzetet élvezõ
szolgáltatás, ezért a távhõszolgáltatás szabályozásában
kitüntetett szerepe van a fogyasztók védelmének.

Amint arra a Tszt.2. indoklása is rámutat, a fogyasztó-
védelem egyik fontos eleme a szolgáltatás igénybevevõjé-
nek az a joga, hogy a közüzemi szerzõdést felmondhatja.
Ezért a Tszt.2. a felhasználó jogaként szabályozza az álta-
lános közüzemi szerzõdés felmondását, azzal, hogy
a 38. §-a részletesen szabályozza a felmondás feltételeit,
ezzel biztosítva azt, hogy a szerzõdés felmondása más fel-
használók jogait ne korlátozza, azok tulajdonában kárt ne
okozzon, illetõleg ne veszélyeztesse a szolgáltatói és a fel-
használói rendszer zavartalan mûködését. A Tszt.2.
ugyanezen §-a lehetõséget ad a törvényi feltételek betartá-
sa mellett, távhõvel ellátott épületben, épületrészben a táv-
hõszolgáltatás igénybevételének megszüntetésére is.”
(ABK 2009. február, 147, 150.; 151, 153.)

A Tszt. fentiekben hivatkozott 6. § (2) bekezdése, 52. §
(2) bekezdése, illetve 60. § (3) bekezdése alapján a helyi
képviselõ-testületnek nincs felhatalmazása arra, hogy ren-
deletében a hõellátó rendszerek kialakítását, átalakítását
korlátozza, s az érintettek számára távhõszolgáltatás
igénybevételét tegye kötelezõvé. (Bár a Kgyr. érintett ren-
delkezése más, helyi emisszióval nem járó energiaellátó
rendszerek, mint pl.: villamos energia, napenergiát hasz-
nosító berendezések alkalmazását is kötelezõvé teszi, de
elsõsorban a távhõszolgáltatás igénybevételére kötelez,
hiszen a legtöbb esetben feltehetõen csak távhõszolgálta-
tással váltható fel a helyi emisszióval járó hõenergia-ellá-
tás.) A Kgyr. 3. § (2) bekezdése által hivatkozott Korm.
rendelet sem tartalmaz, de nem is tartalmazhat olyan
önkormányzati jogalkotásra vonatkozó felhatalmazást,

amelynek alapján önkormányzati rendelet kötelezõvé
tehetné a helyi emisszióval nem járó rendszerek alkalma-
zását.

A Kgyr. 3. § (2) bekezdésének az az elõírása, amely
meghatározott, távhõvel ellátott területen a távhõszolgál-
tatás alkalmazására kötelez, ellentétes a Tszt. 38. §-ában
foglalt rendelkezéssel, mely a felhasználó jogaként szabá-
lyozza az általános közüzemi szerzõdés felmondását,
a távhõszolgáltatás igénybevételének megszüntetését.
Ezért az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
a Kgyr.-nek a Tszt. szabályaival ellentétes 3. § (2) bekez-
dése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésébe ütközik, s így
a Kgyr. e rendelkezését megsemmisítette.

Mivel az Alkotmánybíróság a rendelkezõ részben meg-
jelölt rendelkezés alkotmányellenességét a fentiek alapján
megállapította – állandó gyakorlatának megfelelõen – az
indítványokban felhívott további alkotmányi rendelkezés-
sel [az Alkotmány 9. § (2) bekezdésével] fennálló ellenté-
tet már nem vizsgálta. [61/1997. (XI. 19.) AB határozat,
ABH 1997, 361, 364.; 16/2000. (V. 24.) AB határozat,
ABH 2000, 425, 429.; 56/2001. (XI. 29.) AB határozat,
ABH 2001, 478, 482.; 35/2002. (VII. 19.) AB határozat,
ABH 2002, 199, 213.; 4/2004. (II. 20.) AB határozat, ABH
2004, 66, 72.; 9/2005. (III. 31.) AB határozat, ABH 2005,
627, 636.]

A Kgyr. megsemmisített rendelkezése az Alkotmánybí-
róságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 42. § (1) bekez-
dése alapján e határozatnak a Magyar Közlönyben történõ
közzététele napján veszti hatályát.

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Trócsányi László s. k.,

elõadó alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 85/H/2008.
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Az Alkotmánybíróság
60/2009. (V. 28.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenes-
ségének utólagos vizsgálatára irányuló indítványok, folya-
matban levõ ügyekben alkalmazandó jogszabály alkot-
mányellenességének megállapítására irányuló bírói kezde-
ményezések, valamint – hivatalból eljárva – mulasztásban
megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítása tár-
gyában meghozta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a közúti
közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 21/A. § (3) bekez-
dése, valamint a 21/A. § (5) bekezdése alkotmányellenes,
ezért azokat e határozat kihirdetése napjával megsemmi-
síti.

2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a közúti
közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 21/A. § (3) bekez-
dése, valamint a 21/A. § (5) bekezdése a Zala Megyei
Bíróság elõtt 7.K.22.235/2008. szám alatt és
7.K.22.278/2008. szám alatt folyamatban levõ ügyekben
nem alkalmazható.

3. Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megál-
lapítja, hogy az Alkotmány 2. § (1) bekezdését és az 57. §
(5) bekezdését sértõ, mulasztásban megnyilvánuló alkot-
mányellenes helyzet áll fenn amiatt, hogy az Országgyûlés
a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
21/A. §-ában nem szabályozta megfelelõen a felelõsség
alóli mentesülés eseteit.

Az Alkotmánybíróság ezért felhívja az Országgyûlést,
hogy jogalkotási kötelezettségének 2009. december
31-éig tegyen eleget.

4. Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – meg-
állapítja, hogy az Alkotmány 2. § (1) bekezdését sértõ,
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenes helyzet áll
fenn amiatt, hogy az Országgyûlés a közúti közlekedésrõl
szóló 1988. évi I. törvény 21/B. §-ában nem szabályozta
megfelelõen a közigazgatási eljárás és a szabálysértési
eljárás egymáshoz való viszonyát.

Az Alkotmánybíróság ezért felhívja az Országgyûlést,
hogy jogalkotási kötelezettségének 2009. december
31-éig tegyen eleget.

5. Az Alkotmánybíróság a közúti közlekedésrõl szóló
1988. évi I. törvény 21. § (1) és (2) bekezdése, a 21/A. §
(1) és (2) bekezdése, továbbá a 21/B. § (1) és (2) bekezdé-
se, valamint a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedé-
si szabályszegések körérõl, az e tevékenységekre vonatko-

zó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok
összegérõl, felhasználásának rendjérõl és az ellenõrzésben
történõ közremûködés feltételeirõl szóló 410/2007.
(XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) és (3) bekezdése, illetve
az 1–7. számú mellékletek alkotmányellenességének meg-
állapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdemé-
nyezéseket és indítványokat elutasítja.

6. Az Alkotmánybíróság az indítványokat egyebekben
visszautasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Alkotmánybírósághoz több indítvány érkezett
a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továb-
biakban: Kkt.) 21. §-a, 21/A. §-a és 21/B. §-a, valamint
a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabály-
szegések körérõl, az e tevékenységekre vonatkozó rendel-
kezések megsértése esetén kiszabható bírságok össze-
gérõl, felhasználásának rendjérõl és az ellenõrzésben tör-
ténõ közremûködés feltételeirõl szóló 410/2007. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) egésze alkotmány-
ellenességének megállapítása és megsemmisítése tárgyá-
ban. A folyamatban levõ ügyeket – azok tárgyi összefüg-
gése okán – az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl
és annak közzétételérõl szóló, többször módosított és egy-
séges szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü határozat
(a továbbiakban: Ügyrend, ABK 2009. január, 3.) 28. §
(1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság egyesítette, és
egy eljárásban bírálta el.

1.1. Az elsõ indítványozó a támadott jogszabályok által
kialakított objektív felelõsségi rendszert azért tekintette
a jogállamiság [Alkotmány 2. § (1) bekezdés] követelmé-
nyébe ütközõnek, mert az üzemben tartó – amennyiben
a gépjármû használatát másnak átengedi és az a Kkt. 21. §
(1) bekezdésében felsorolt szabálysértések valamelyikét
elköveti – olyan cselekményért vonható felelõsségre,
melyet a lehetõ legnagyobb körültekintés mellett sem tud
kiküszöbölni. Az indítványozó szerint a jogállamiság kö-
vetelménye azért is sérelmet szenved, mert – a vétkesség
megkövetelésének hiányában – az üzemben tartó akkor is
felel, ha a gépjármûvet ténylegesen vezetõ személy fele-
lõsségre vonása az azt kizáró okok miatt nem történik meg.
Emellett az indítványozó szerint a támadott jogszabályok
hátrányosan különböztetik meg [Alkotmány 70/A. § (1) és
(2) bekezdés] az üzemben tartóként gépjármûvet vezetõ-
ket a nem üzemben tartó gépjármûvezetõkkel (tényleges
használókkal) szemben: a használó szabálysértési eljárás-
ban – ahol felelõsségét kimentheti, és az eset összes körül-
ményei feltárhatóak – legfeljebb 150 000 Ft pénzbírság-
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gal sújtható, míg az üzemben tartó esetében – szûk kimen-
tési lehetõségek közötti, az eset összes körülményeit nem
vizsgáló – közigazgatási eljárásban ez az összeg
a 300 000 Ft-ot is elérheti. Álláspontja szerint a támadott
jogszabályok emellett sértik az ártatlanság vélelmét
[Alkotmány 57. § (2) bekezdés] is, mivel indokolatlanul
csökkentik a hatóság felderítési, tényállás-megállapítási és
bizonyítási kötelezettségét, méltánytalanul áthárítva ezt
a terhet az üzemben tartóra. Mivel egyetlen jogszabály
sem írja elõ, hogy gépjármûvet más személynek átadni
csak teljes bizonyító erejû magánokirattal lehet, ezért véle-
ménye szerint a jogállamisággal ellentétes a Kkt. 21/A. §
(2) bekezdéséhez súlyos szankciót fûzni. Szintén az Alkot-
mány 2. § (1) bekezdésével ellentétben állónak tartotta az
indítványozó azt, hogy amennyiben a gépjármûvet haszná-
latba vevõ személy a bírságot határidõben nem fizeti meg,
és az tõle nem hajtható be, akkor a üzemben tartó köteles
azt megfizetni [Kkt. 21/A. § (3) bekezdés].

1.2. Egy másik indítványozó kizárólag az R. 1–8. §-ait
vélte az Alkotmány egyes rendelkezéseibe ütközõnek.
Álláspontja szerint az R. támadott rendelkezései azért sér-
tik az Alkotmány 57. § (1) és (2) bekezdésében megfogal-
mazott „ártatlanság vélelmét és az igazságosság elvét”,
mert a gépjármû üzemben tartójának bûnösségét feltétele-
zik. Emellett álláspontja szerint az Alkotmány 59. § (1) be-
kezdésében foglalt jóhírnévhez való jogot sérti az, hogy
bírsággal lehet sújtani az üzemben tartót abban az esetben
is, ha nem nyer bizonyítást, hogy a szabálysértést õ követte
el. Az indítványozó szerint a támadott jogszabályok hátrá-
nyosan különböztetik meg az üzemben tartó gépjármûve-
zetõket a gépjármûvet használókkal szemben [Alkotmány
70/A. § (1) és (2) bekezdés], mert olyan esetekben is az
üzemben tartó felel, ha bizonyítható, hogy nem õ követte
el a szabálysértést.

1.3. A harmadik indítványozó a Kkt. 21. § (1) és (2) be-
kezdései, valamint a 21/A. § (3) bekezdése alkotmányelle-
nességének megállapítását és megsemmisítését kérte az
Alkotmánybíróságtól arra hivatkozással, hogy azok az
Alkotmány 57. § (2) bekezdésébe ütköznek. Rámutatott
arra, hogy a jogsértést a Kkt. az „üzemben tartónak számít-
ja be” azaz „a felelõsségi vélelem terhe az üzemben tartóra
esik”. Az indítványozó szerint azonban a felelõsségi véle-
lem megdönthetõsége nem tekinthetõ ésszerûnek, mivel
nem terjed ki azokra az esetekre, amikor a szabálysértési
eljárásban bizonyítottá válik, hogy más követte el a sza-
bálysértést, de erre vonatkozó teljes bizonyító erejû ma-
gánokiratba foglalt nyilatkozat nincs, vagy ha az üzemben
tartó objektíve nem lehetett a szabálysértés elkövetõje,
illetve, ha végszükség esete áll fenn. Utalt arra, hogy az
ártatlanság vélelmét az Alkotmánybíróság a szabálysértési
ügyekre is kiterjesztette, valamint ezzel összefüggésben
hivatkozott az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továb-
biakban: EJEB) gyakorlatára is. Álláspontja szerint alkot-
mányellenes, ha az eljárás alá vont személy büntetése a
felelõsség bizonyítását kizáró szabályozáson alapul, illet-
ve, ha a büntetést a felelõsséget kizáró bizonyítás ellenére

is el kell szenvednie. Hivatkozott az EJEB elõtt folyamat-
ban volt analóg tartalmú Öztürk v. Németország ügyre. Az
ártatlanság vélelmével a felelõsségi vélelem ésszerû meg-
dönthetõségének kizárása az indítványozó szerint nem
egyeztethetõ össze, ezért a Kkt. 21/A. § (1) és (2) bekezdé-
se az Alkotmány 57. § (2) bekezdésével ellentétes. Európai
példákra (francia, osztrák, német, holland) utalva azt állí-
totta, hogy nincs olyan szabályozás, mely nem teszi lehe-
tõvé az üzemben tartó kimentését, ha bizonyított, hogy
a szabálysértést nem õ követte el. Emellett az indítványozó
a Kkt. 21/A. § (3) bekezdése alkotmányellenességének
megállapítását és megsemmisítését azért kérte, mert véle-
ménye szerint az ártatlanság vélelme kizárja, hogy a bírság
másodlagos alanyaként – amennyiben a gépjármûvet hasz-
nálatba vevõ személy a bírságot nem fizeti meg és azt tõle
nem is lehet behajtani – a jogszabály olyan személyt jelöl-
jön meg, aki bizonyítottan ártatlan a jogsértés elkövetésé-
ben. Utalt a 498/D/2000. AB határozatra, melyben az
Alkotmánybíróság az építésügyi bírsággal mint objektív
közigazgatási bírsággal szemben azt a követelményt
fogalmazta meg, hogy az a jogsértésért való felelõsség
érvényesítésének módja legyen. Kifejtette, hogy amennyi-
ben a hatóság határozata a felelõsséget más személyre há-
rítja át, úgy az üzemben tartóra hárított „bírság a jogsér-
tésért való felelõsséget nem érvényesítheti”, ennélfogva
a közigazgatási bírság fogalmi feltétele, lényege és célja is
hiányzik. Végül utalt arra is, hogy a Kkt. szerinti közigaz-
gatási bírság ellentmond az Európa Tanács Miniszteri
Bizottság R. (91) 1. sz. Ajánlásának is. Mindezekre tekin-
tettel a támadott rendelkezések megsemmisítését kérte.

1.4. A negyedik indítványozó a Kkt. 21. §-a, 21/A. §-a
és 21/B. §-a, valamint az R. egésze mellett – a Kkt. táma-
dott rendelkezéseit tartalmazó, azaz magát a Kkt.-t módo-
sító – az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításá-
ról szóló 2007. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban:
Kkt.mód.) 5. és 6. §-a alkotmányellenességének megálla-
pítását és megsemmisítését kérte. Az Alkotmány 57. §
(4) bekezdésébe, a nullum crimen sine lege és a nulla
poena sine lege, valamint a visszaható hatályú büntetõ jog-
alkotás tilalmába ütközõnek vélte azt, hogy az üzemben
tartót közigazgatási bírsággal lehet sújtani akkor is, ha vét-
kes kötelezettségszegést nem követett el, magatartása nem
volt jogsértõ. Az indítványozó betegszállítással foglalko-
zó jogi személyként azt sérelmezte, hogy a támadott ren-
delkezések nem biztosítanak lehetõséget a végszükség,
illetve a szükséghelyzet felelõsség alóli kimentésként való
alkalmazására. Mindez véleménye szerint az Alkotmány
2. § (1) bekezdésébe, valamint a 70/D. § (1) bekezdésébe
ütközik. A rendelkezések nem adnak lehetõséget arra sem
– érvel az indítványozó –, hogy a hatóság a bírság kiszabá-
sa során értékelje a cselekmény társadalomra veszélyessé-
gét, valamint az elkövetõ szociális helyzetét, mely az Al-
kotmány 70/E. §-ában foglalt szociális biztonsághoz való
jogot sérti. Az indítványozó emellett úgy vélte, hogy
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiak-
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ban: Ket.) a bírság kiszabásának feltételéül a vétkes köte-
lezettségszegést tekinti [Ket. 61. § (1) bekezdés], azonban
az R. egésze – a Ket.-tel ellentétben – a vétkességet figyel-
men kívül hagyja, ezért az az Alkotmány 35. § (2) bekez-
désébe is ütközik. Végül az indítványozó szerint a jogálla-
miság követelményével ellentétes, hogy amennyiben
a közigazgatási bírsággal sújtott elkövetõ egyben közleke-
dési bûncselekményt is elkövet, úgy cselekménye kétsze-
res elbírálás alá esik. Emellett az indítványozó azt is sérel-
mezte, hogy ugyanazon magatartásért különbözõ eljárá-
sokban különbözõ személyeket tesznek felelõssé és bün-
tetnek meg, mely szerinte sérti a jogállamiságot.

1.5. Az ötödik indítványozó a Kkt. 21. §-át, 21/A. §-át,
valamint a 21/B. §-át vélte az Alkotmány 57. § (2) és
(5) bekezdésébe ütközõnek. Álláspontja szerint a Kkt.
21. §-a és a 21/A. § (1) és (2) bekezdése azért sérti az Al-
kotmány 57. § (2) bekezdésében foglalt ártatlanság vélel-
mének elvét, mert arra kényszeríti az üzemben tartót, hogy
a tanúvallomás megtagadásának más törvényekben szabá-
lyozott jogát áthágva önmagára, illetve hozzátartozójára
nézve terhelõ vallomást tegyen. A Kkt. 21. § (3) bekezdé-
sét azért tartotta az Alkotmány 57. § (4) bekezdésébe ütkö-
zõnek, mert az üzemben tartó annak ellenére büntethetõ,
hogy a mentesüléshez szükséges feltételeket igazolni tud-
ja. A Kkt. 21/B. §-át pedig a ne bis in idem elvébe ütközõ-
nek vélte, mivel a közigazgatási eljáráson túlmenõen sza-
bálysértési eljárás is lefolytatható, és bár ez utóbbiban
pénzbírság nem szabható ki, de a közlekedési büntetõpon-
tokra vonatkozó szabályok alkalmazásra kerülhetnek.
E tekintetben azonban az indítványozó nem jelölte meg az
Alkotmány sérülni vélt rendelkezését.

1.6. A hatodik indítványozó a Kkt.mód. 5. §-a és 6. §-a,
valamint az R. egésze alkotmányellenességének megálla-
pítását és megsemmisítését kérte. Az Alkotmány 2. §
(1) bekezdésébe ütközõnek vélte a támadott jogszabályok
által bevezetett objektív felelõsség rendszerét, mivel
a közigazgatási eljárás során a büntethetõséget kizáró
okok nem érvényesülhetnek. Az indítványozó emellett
a támadott jogszabályokat a büntetõ eljárásokra vonatkozó
ártatlanság vélelmével [Alkotmány 57. § (2) bekezdés] el-
lenkezõnek találta, mivel a közigazgatási eljárásban bírság
szabható ki, mely szerinte büntetés, ezért ez esetben is
szükségesnek tartja a vélelem alkalmazását. Az indítvá-
nyozó a Kkt. 21/A. § (3) bekezdését, a jogállamiság elvé-
vel [Alkotmány 2. § (1) bekezdés], az emberi méltósághoz
való joggal [Alkotmány 54. § (1) bekezdés], illetve a nem-
zetközi jog általános szabályaival [Alkotmány 7. § (1) be-
kezdés] azért tartotta ellentétesnek, mert az Alkotmány
e rendelkezéseibõl az következik, hogy alkotmányosan
csak a bûnös elkövetõt lehet megbüntetni. Ezen túl az
indítványozó szerint a Kkt. 21/A. § (3) bekezdése azért üt-
közik az ártatlanság vélelmének elvébe, mert a hatósággal
együttmûködõ üzemben tartót annak ellenére lehet felelõs-
sége vonni, hogy adott esetben bizonyítható: a szabálysér-
tést nem õ követte el. Végül szerinte az, hogy kormányren-
delet határozza meg a közigazgatási bírság alapjául szol-

gáló szabályszegéseket, sérti az Alkotmány 7. § [nyilván-
valóan 8. §] (2) bekezdését, miszerint az alapvetõ jogokra
és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja
meg. Ezzel összefüggésben azonban az indítványozó nem
jelölte meg, hogy álláspontja szerint mely alapjog szenved
sérelmet.

1.7. A hetedik indítványozó a Kkt. 21. §, 21/A. §,
21/B. §, valamint a 48. § [nyilvánvalóan (3) bekezdés
a) pontja] 20. és 21. alpontjának, továbbá az R. egészének
megsemmisítését kérte keletkezésére visszamenõleges
hatállyal a jogbiztonság különösen fontos érdekére hivat-
kozva.

Álláspontja szerint a támadott rendelkezések a jogálla-
miság elvével [Alkotmány 2. § (1) bekezdés] és az ártat-
lanság vélelmével ellentétesek. Az indítványozó az alkot-
mányellenességet abban látja, hogy a bizonyítási terhet
a jogszabály az elkövetõre hárítja, és ezáltal magának kell
bizonyítania ártatlanságát. Nézõpontja szerint „ered-
mény-felelõsséget kreált a jogalkotó ott, ahol releváns és
adekvát eredmény nincs, felróhatóság és ok-okozati össze-
függés sincs, s pusztán azért van »jogellenesség«, mert az
önkényes törvény így szól.” Az indítványozó nézete sze-
rint az objektív felelõsségen alapuló közigazgatási bírság
bevezetésével – emiatt a szabálysértési bírság kiszabásá-
nak mellõzésével – a jogalkotó azért élt vissza hatalmával
és teremtett alkotmányellenes helyzetet, mert így az ártat-
lanság vélelmének követelményét mellõzheti. Elõadta,
hogy a kimentési lehetõségek közül számos garanciális
elem hiányzik, így az üzemben tartó vonható felelõsségre
azokban az esetekben is, ha a gépjármû vezetõjét tetten ér-
ték, megnevezi a jármû vezetõjét, valamint akkor is, ha
szabálysértési eljárás során bebizonyosodik, hogy nem õ
követte el a szabálysértést. Az EJEB gyakorlatából hivat-
kozott a Belilos v. Svájc, az Engel és mások v. Hollandia,
az Öztürk v. Németország és a Salabiaku v. Franciaország
ügyekre. A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pontja 20. és 21. al-
pontja véleménye szerint azért alkotmányellenes, mert
a bírsággal sújtandó szabálysértések körét és összegét ren-
deleti szabályozásra bízza, mely ellentétben áll az Európa
Tanács Miniszteri Bizottság R (91) 1. sz. Ajánlásával.

1.8. A nyolcadik indítványozó a Kkt. 21. §, 21/A. §,
21/B. §-ait tartotta az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe
ütközõnek. Álláspontja szerint maga az objektív felelõs-
ségi rendszer azért alkotmányellenes, mert az üzemben
tartó olyan személy magatartásáért vonható felelõsségre,
melyre ráhatással nincsen. Emellett az indítványozó sze-
rint azért sérül a jogállami jogbiztonság követelménye,
mert a hatóság a tényállás tisztázása és az eset kivizsgálása
nélkül automatikusan bünteti a gépjármû üzemben tartóját.

1.9. A kilencedik indítványozó a Kkt. 21. § (1) bekez-
dését és a 21/A. § (2) bekezdését, valamint az R. egészét
a jogállami jogbiztonságot sértõnek vélte. Álláspontja sze-
rint a felelõsség objektív volta ellentétben áll a szabálysér-
tésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 1. § (1) bekezdésével, hiszen szabálysértés miatt csak
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a cselekmény elkövetõjét fenyegetheti joghátrány. Véle-
ménye szerint az objektív felelõsség nem áll összhangban
az Szt. 5. §-ával sem, hiszen az szándékos vagy gondatlan
elkövetésrõl tesz említést, nem pedig attól független ob-
jektív felelõsségrõl rendelkezik.

1.10. A tizedik indítványozó a Kkt. 21. §-át, 21/A. §-át
és 21/B. §-át, valamint az R. egészét az Alkotmány 2. §
(1) bekezdésébe, a 9. § (2) bekezdésébe, illetve az 57. §
(2) és (5) bekezdéseibe ütközõnek tekintette. A jogállami-
ság követelménye az indítványozó szerint azért szenved
sérelmet, mert a gépjármû üzemben tartója nem minden
esetben egyezik meg a szabálysértés tényleges elkövetõjé-
vel, illetve mert az eljárás garanciális elemei hiányoznak.
A vállalkozás szabadságát biztosító alkotmányos rendel-
kezés sérelmét az indítványozó abban látja, hogy a gépjár-
mûvek bérbeadásával üzletszerûen foglalkozó vállalkozá-
sok kötelesek a bérbe adott jármûvekkel elkövetett sza-
bálysértések miatt kiszabott közigazgatási bírság megfize-
tésére. Az ártatlanság vélelmének elve az indítványozó
szerint azért sérül, mert a jogszabály a bizonyítási kötele-
zettséget az üzemben tartóra terheli. Az Alkotmány 57. §
(5) bekezdésével a támadott rendelkezések azért ellentéte-
sek, mert nem biztosítanak mérlegelési jogkört a bírság
kiszabásával kapcsolatban a hatóság részére. Végül az
indítványozó szerint az, hogy a közigazgatási eljárás során
nem különülnek el a Ket., valamint az Szt. szabályai, a jog-
alkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiak-
ban: Jat.) 18. § (3) bekezdésével ellentétes.

1.11. A tizenegyedik indítványozó a Mosonmagyar-
óvári Városi Bíróság eljáró bírája – az elõtte folyamatban
levõ Szk.449/2008. számú eljárás felfüggesztése mellett –
az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
(a továbbiakban: Abtv.) 38. § (1) bekezdése alapján bírói
kezdeményezéssel élt a Kkt. 21. §-a, 21/A. §-a és
21/B. §-a, valamint az R. egésze ellen, kérve a konkrét
ügyben való alkalmazhatóság kizárását is. Véleménye sze-
rint a támadott rendelkezések az Alkotmány 2. § (1) bekez-
désébe, az 55. § (1) bekezdésébe, az 57. § (1) bekezdésébe,
valamint a 70. § [nyilvánvalóan 70/A. §] (1) és (2) bekez-
désébe ütköznek.

Véleménye szerint a Kkt. nem határozza meg, hogy
mely eljárási szabályokat (Kkt. vagy Ket.) kell alkalmazni,
mindössze a közigazgatási bírság fogalmát használja. Az
indítványozó elõadta, hogy a Ket. definiálja a közigazga-
tási hatósági ügy fogalmát, de az a Kkt.-ben és az R.-ben
meghatározott szabálysértési tényállásokra „nem illik rá”.
Hivatkozott arra, hogy a Kkt. 21/B. § (1) bekezdése hátrá-
nyos megkülönböztetést alkalmaz, mert ugyanazért a ma-
gatartásért a Kkt. alapján magasabb összegû bírság szab-
ható ki, mint az Szt. alapján. Emellett a jogbiztonság köve-
telményét sérti, hogy az R. 2. § (2) bekezdésének a) pontja
és a (3) bekezdésének a) pontja ellentétes a Kkt. 21/B. §
(2) bekezdésével, hiszen nem tisztázott, hogy a közigazga-
tási eljárás során kiszabott bírság esetén mi történik a sza-
bálysértési bírsággal. Az indítványozó bíró szerint a táma-

dott jogszabályok hátrányosan különböztetik meg [Alkot-
mány 70/A. § (1) és (2) bekezdés] az üzemben tartó gép-
jármûvezetõket a gépjármûvet használókkal szemben.
Kiemelte, hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalmába
ütközik, illetve a jogbiztonság követelményét is sérti az,
hogy a kiszabott bírság végrehajtása a szabálysértési eljá-
rás és a közigazgatási eljárás során különbözik egymástól,
valamint különbségek fedezhetõk fel az elévülési határ-
idõk tekintetében is.

1.12. A tizenkettedik indítványozó a Budapesti II. és
III. Kerületi Bíróság eljáró bírája – az elõtte folyamatban
levõ 10.Sz.1522/2008. számú eljárás felfüggesztése mel-
lett – szintén az Abtv. 38. § (1) bekezdése alapján bírói
kezdeményezéssel élt a Kkt. 21. §-a, 21/A. §-a és
21/B. §-a, valamint az R. egésze ellen, kérve a konkrét
ügyben való alkalmazhatóság kizárását is. Álláspontja sze-
rint a támadott rendelkezések a jogbiztonsággal, valamint
a tulajdonhoz való joggal is ellentétesek. Úgy vélte, hogy
az alkotmányellenes rendelkezések lehetõséget biztosíta-
nak arra, hogy ugyanazért a magatartásért közigazgatási
bírsággal sújtsák az üzemben tartót és szabálysértési bír-
sággal a tényleges szabálysértõt, amely ugyanazon cselek-
mény miatti kétszeres büntetést eredményez, igaz külön-
bözõ személyeket szankcionálva ezzel. Az is sérti a jog-
biztonság követelményét, hogy bizonytalan, milyen tartal-
mú határozatot hozzon a bíróság, mint szabálysértési ható-
ság abban az esetben, ha a közigazgatási bírságot az üzem-
ben tartóval szemben kiszabták, és a jármûvet ténylegesen
õ is vezette. Ebben az esetben – ha a bíróság a jármûveze-
téstõl eltiltást nem tartja indokoltnak – alkalmazzon-e
figyelmeztetést, vagy kiszabható jogkövetkezmény hiá-
nyában szüntesse-e meg az eljárást. Ezzel összefüggésben
jegyzi meg, hogy álláspontja szerint a figyelmeztetés
alkalmazásának a feltételei az Szt. 22. §-a alapján nem
adottak, az Szt. 84. §-a pedig erre az esetre alkalmazható
megszüntetési okot nem ismer. Hivatkozott arra is, hogy
a ,,halmazati értékelés esetei is teljesen nyitottak” olyan
esetben, ahol az egyik szabályszegés közigazgatási bírság-
gal sújtható, a másik azonban nem. Az indítványozó bíró
emellett a tulajdonhoz való jog sérelmét is megállapítható-
nak vélte arra hivatkozással, hogy a hatályos rendelkezé-
sek olyan körülmények (fog-e a használó szabálysértést
elkövetni, gondatlanságból nem vesz-e majd figyelembe
egy közlekedési jelzést) mérlegelését, tisztázását várja el,
mely indokolatlan korlátokat szab a tulajdonnal való ren-
delkezésnek. Kiegészítõ indítványában elõadta, hogy
a ,,közigazgatási bírságolásra vonatkozó jogi szabályozás
elfogadásakor azonban az adatszolgáltatásra vonatkozó
szabályok érintetlenül maradtak”. Az üzemben tartók
helyzete attól függõen lehet más és más, hogy milyen
szabálysértést követnek el. Álláspontja szerint – anélkül
azonban, hogy a támadott jogszabályi rendelkezést ponto-
san megjelölte volna – „az ilyen jellegû szabályozás
ugyancsak sérti a jogbiztonság elvét”.

1.13. A tizenharmadik indítványozó utólagos norma-
kontroll keretében a Kkt. 21. §-a, 21/A. §-a és 21/B. §-a,
valamint az R. egésze megsemmisítését kérte. Álláspontja
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szerint a Kkt. személyi hatálya a közlekedésben részt ve-
võkre vonatkozik, így olyan személyt közigazgatási bír-
sággal sújtani, aki a közlekedésben a szabályszegés elkö-
vetésekor nem vett részt, azaz szabályszegést nem követett
el, a jogállamisággal ellentétes. Álláspontja szerint a kül-
földi üzemben tartók esetében a jogszabály végrehajthatat-
lan. Utalt arra is, hogy a megsemmisíteni kért normák
„intézményesítik a szabálysértési önfeljelentést a Kkt.
21. §-a szerinti tényállási körben megvalósult közlekedési
szabálysértési tényállások tekintetében”. Az indítványozó
szerint a támadott rendelkezések az emberi jogok és az
alapvetõ szabadságok védelmérõl szóló, Rómában, 1950.
november 4-én kelt Egyezménnyel is ellentétesek, ezért
sértik az Alkotmány 7. §-át is. Végül az indítványozó a tu-
lajdonhoz való jog, valamint a hátrányos megkülönbözte-
tés tilalmának sérelmét is állította azzal az indokolással,
hogy amennyiben a köztulajdonú jármû üzemben tartóját
sújtják bírsággal, az valójában az adófizetõk vagyonát ter-
heli, míg a magántulajdonban levõ jármûvek esetében
a tényleges üzemben tartó magánszemély köteles a bírság
megfizetésére.

1.14. A tizennegyedik indítványozó az állampolgári
jogok országgyûlési biztosaként a Kkt. 21. §, 21/A. §, va-
lamint a 21/B. § alkotmányellenességének megállapítását
és megsemmisítését kérte arra hivatkozással, hogy e ren-
delkezések az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt
jogbiztonság, illetve az alkotmányos büntetõjog követel-
ményeivel, valamint a tisztességes eljáráshoz való joggal
[Alkotmány 57. § (1) bekezdés] ellentétesek. Az ország-
gyûlési biztos nem tartotta összeegyeztethetõnek az alkot-
mányos büntetõjog követelményével azt, hogy „olyan cse-
lekményekért, amelyekkel összefüggésben a közigazga-
tási jog és a büntetõjog dogmatikájának megfelelõen a ha-
gyományosan a felróhatóságon alapuló felelõsségnek és
a represszív jellegû, jogsértéssel arányos szankciónak kel-
lene érvényesülnie, a Kkt. az objektív felelõsség elvén ala-
puló inkább reparatív jellegû, rögzített összegû bírság ki-
szabását rendeli el”. Véleménye szerint az, hogy a Kkt.
a bírság kiszabása körében semmilyen tekintetben nem
biztosít mérlegelési lehetõséget az eljáró hatóság számára,
ellentétes a Ket. 1. §-ában meghatározott eljárási garan-
ciáknak való megfelelés szempontjaival. Álláspontja sze-
rint normakollíziót okoz az is, hogy nem egyértelmû: men-
tesülhet-e az üzemben tartó, amennyiben a gépjármû a sza-
bályszegést megelõzõen jogellenesen került ki a birtoká-
ból, azonban önhibáján kívül nem volt lehetõsége a meg-
felelõ hatósági eljárás kezdeményezésére. A jogbiztonság
követelményével ellentétes az országgyûlési biztos szerint
az is, hogy a Ket. nem ismeri az objektív felelõsség fogal-
mát, ezért a Kkt. alapján kiszabott közigazgatási bírság
nem felel meg a Ket. rendelkezéseinek abban az esetben,
ha a behajthatatlan bírság megfizetésére az üzemben tartót
kötelezik. Emellett a szabálysértési és a közigazgatási eljá-
rás párhuzamos lefolytatásának lehetõségét a ne bis in
idem elvébe ütközõnek vélte. Végül álláspontja szerint
a Kkt. támadott rendelkezései a Jat. 18. § (3) bekezdésében

rögzített azon garanciális tételeknek sem felelnek meg, mi-
szerint a szabályozás nem lehet indokolatlanul többszintû,
mely ugyancsak a jogállamiság követelményével ellen-
tétes.

1.15. Végül a tizenötödik indítványozó a Zala Megyei
Bíróság eljáró bírája – az elõtte folyamatban levõ
7.K.22.235/2008. számú és a 7.K.22.278/2008. számú köz-
igazgatási per tárgyalásának felfüggesztése mellett – az
Abtv. 38. § (1) bekezdése alapján bírói kezdeményezéssel
élt a Kkt. 2008. március 10. és 2008. november 30. között
hatályban volt 21. §-a, 21/A. §-a és 21/B. §-a, valamint az
R. 2008. május 1. és 2009. március 20. között hatályban
volt valamennyi rendelkezése ellen, kérve a konkrét
ügyekben való alkalmazhatóság kizárását is. Álláspontja
szerint a támadott rendelkezések az Alkotmány 2. § (1) be-
kezdésével, valamint az 57. § (2) bekezdésével ellenté-
tesek.

Úgy vélte, hogy a Kkt. 21. § (1) bekezdésében szabályo-
zott felelõsség felróhatóságon alapuló, a szabálysértési fe-
lelõsséggel azonos felelõsségnek tekinthetõ, hiszen ezen
cselekményeket a szabálysértési jog is büntetni rendeli.
Véleménye szerint a Kkt. támadott rendelkezései a Jat.
18. § (3) bekezdésében rögzített azon garanciális tételek-
nek sem felelnek meg, melynek értelmében a szabályozás
nem lehet indokolatlanul többszintû, ami ugyancsak a jog-
államiság követelményével ellentétes. Utalt arra is, hogy
a párhuzamosan folyó eljárások miatt a szabályozás jogbi-
zonytalanságot okoz. Véleménye szerint az R.-ben szabá-
lyozott bírság-mértékek (melyek a ,,magyar lakosság telje-
sítõképességéhez képest irreálisan magasak”), valamint
a mérlegelés lehetõségének kizárása sem jogállami meg-
oldás.

2. Az Alkotmánybíróság a támadott rendelkezésekkel
összefüggésben az alábbiakat állapította meg:

2.1. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint
nem a módosító rendelkezéseket hatályba léptetõ, hanem
a módosított rendelkezéseket magába foglaló (inkorpo-
ráló) jogszabály rendelkezéseit vizsgálja [174/B/1999. AB
határozat, ABH 2005, 870, 871.; 8/2003. (III. 14.) AB ha-
tározat, ABH 2003, 74, 81.; 51/2004. (XII. 8.) AB határo-
zat, ABH 2004, 679, 683.; 28/2005. (VII. 14.) AB határo-
zat, ABH 2005, 290, 297.]. Erre tekintettel az Alkotmány-
bíróság az alkotmányossági vizsgálatot a Kkt.mód. helyett
a Kkt. támadott rendelkezései vonatkozásában folytatta le.

2.2. Az Alkotmánybíróság figyelembe vette azt is,
hogy az indítványok benyújtását követõen a jogalkotó
a közrend, valamint az igazságszolgáltatás mûködésének
védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosítá-
sokról szóló 2008. évi LXXIX. törvény 21. § (1)–(3) be-
kezdésével módosította az Szt. szabálysértési hatóság
határozatainak meghozatalára irányadó szabályait. Emel-
lett az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról
szóló 2008. évi C. törvény 2. és 7. §-a 2009. január 1-jei
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hatállyal módosította a Kkt. 21. § (3) bekezdését, valamint
a Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pontjának 21. alpontját.

Az Alkotmánybíróság beszerezte az igazságügyi és ren-
dészeti miniszter és az „Új rend és szabadság” programért
felelõs kormánybiztos véleményét.

II.

1. Az Alkotmánynak az indítványokkal érintett rendel-
kezései:

„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokrati-
kus jogállam.”

„7. § (1) A Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja
a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, biztosítja
továbbá a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és a bel-
sõ jog összhangját.”

„8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sért-
hetetlen és elidegeníthetetlen alapvetõ jogait, ezek tiszte-
letben tartása és védelme az állam elsõrendû kötelessége.

(2) A Magyar Köztársaságban az alapvetõ jogokra és
kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja
meg, alapvetõ jog lényeges tartalmát azonban nem korlá-
tozhatja.”

„9. § (2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja
a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.”

„13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdon-
hoz való jogot.

(2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdek-
bõl, törvényben szabályozott esetekben és módon, teljes,
feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.”

„35. § (2) A Kormány a maga feladatkörében rendelete-
ket bocsát ki, és határozatokat hoz. Ezeket a miniszterel-
nök írja alá. A Kormány rendelete és határozata törvénnyel
nem lehet ellentétes. A Kormány rendeleteit a hivatalos
lapban ki kell hirdetni.”

„57. § (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság elõtt
mindenki egyenlõ, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy
az ellene emelt bármely vádat, vagy valamely perben a
jogait és kötelességeit a törvény által felállított független
és pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson
bírálja el.

(2) A Magyar Köztársaságban senki sem tekinthetõ bû-
nösnek mindaddig, amíg büntetõjogi felelõsségét a bíró-
ság jogerõs határozata nem állapította meg.

(...)
(4) Senkit nem lehet bûnösnek nyilvánítani és büntetés-

sel sújtani olyan cselekmény miatt, amely az elkövetés ide-
jén a magyar jog szerint nem volt bûncselekmény.

(5) A Magyar Köztársaságban a törvényben meghatáro-
zottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan bíró-
sági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely
a jogát vagy jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot
– a jogviták ésszerû idõn belüli elbírálásának érdekében,
azzal arányosan – a jelenlévõ országgyûlési képviselõk

kétharmadának szavazatával elfogadott törvény korlátoz-
hatja.”

„59. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkit megil-
let a jóhírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, vala-
mint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való
jog.”

„70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a terüle-
tén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve
az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, ne-
vezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nél-
kül.

(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen
hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bün-
teti.

(3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlõség megvalósu-
lását az esélyegyenlõtlenségek kiküszöbölését célzó intéz-
kedésekkel is segíti.”

„70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élõknek
joguk van a lehetõ legmagasabb szintû testi és lelki egész-
séghez.”

„70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak
joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség,
rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül be-
következett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz
szükséges ellátásra jogosultak.”

2. A Kkt.-nak az indítványokkal támadott rendelke-
zései:

„21. § (1) A gépjármû üzemben tartója, illetve a 21/A. §
(2) bekezdésében meghatározott esetben a gépjármûvet
használatra átvevõ személy felel azért, hogy az általa üze-
meltetett, illetve használt gépjármûvel

a) a megengedett legnagyobb sebességre,
b) a vasúti átjárón való áthaladásra,
c) a jármûforgalom irányítására szolgáló fényjelzõ ké-

szülék jelzéseire,
d) a jármûvel történõ megállásra és várakozásra,
e) az autópálya leálló sávjának igénybevételére,
f) a behajtási tilalomra, a kötelezõ haladási irányra,
g) a természet védelmére

vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – egyes
elõírások betartásra kerüljenek.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti egyes elõírásokat meg-
szegik, az üzemben tartóval, illetve a 21/A. § (2) bekezdé-
sében meghatározott esetben a gépjármûvet használatra át-
vevõ személlyel szemben 30 000 forinttól 300 000 forintig
terjedõ közigazgatási bírságot kell kiszabni. Az egyes ren-
delkezések megsértése esetén kiszabható bírságok össze-
gét a Kormány rendeletben határozza meg.

(3) A bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatására
a Kormány által rendeletben kijelölt hatóság jogosult. A
bírságot a hatóság az (1) bekezdésben meghatározott elõ-
írás megszegését követõ 60 napon belül szabja ki. A 21. §
(2) bekezdése szerinti közigazgatási bírságot kiszabó,
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elsõfokú határozat meghozatala informatikai eszközzel,
automatizált módon történhet. Automatizált egyedi dönté-
sen a kiadmányozásra jogosult aláírása és a hatóság
bélyegzõlenyomata is informatikai eszközzel rögzíthetõ,
ha az aláírás és a bélyegzõlenyomat hitelességét a hatáskör
gyakorlója egyedi döntésével hitelesítette.

(4) A Kormány – az (1) bekezdésben foglaltakra figye-
lemmel – rendeletben állapítja meg azon szabályszegések
körét, amelyek esetén az érintett gépjármû üzemben tartó-
ja, illetve a 21/A. § (2) bekezdésében meghatározott eset-
ben a gépjármûvet használatra átvevõ személy közigazga-
tási bírsággal sújtandó.

(5) A (3) bekezdés szerint kijelölt hatóság a közigazga-
tási bírság kiszabására irányuló eljárásban közvetlenül
adathozzáféréssel átveheti a gépjármû-nyilvántartásból
a szabályszegés bizonyításához szükséges külön jogsza-
bály szerinti jármû-azonosító adatokat, a természetes sze-
mély üzemben tartó személyes adatait és a nem természe-
tes személy üzemben tartó azonosításához szükséges ada-
tokat.

(6) A beszedett bírság felhasználását a Kormány rende-
letben szabályozza.

21/A. § (1) Az üzemben tartó mentesül a 21. § (2) be-
kezdése alapján kiszabott közigazgatási bírság megfizeté-
se alól, ha a gépjármû – a szabályszegés idõpontját meg-
elõzõen – jogellenesen került ki a birtokából és igazolja,
hogy a jogellenességgel összefüggésben – a bírságot ki-
szabó határozat kézbesítését megelõzõen – kezdeményez-
te a megfelelõ hatóság eljárását.

(2) Ha a gépjármûvet az üzemben tartó a szabályszegést
megelõzõen más személy használatába adta, és ezt a hasz-
nálatba vevõ személy teljes bizonyító erejû magánokiratba
foglalt, a (4) bekezdés szerinti adatokat tartalmazó nyilat-
kozatával igazolja, vagy – azon gépjármûvek esetében,
amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban
menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt – olyan
menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja, amely alapján
a (4) bekezdés szerinti adatok megállapíthatóak, a köz-
igazgatási bírságot a használatba vevõ személlyel szem-
ben kell kiszabni.

(3) Ha a gépjármûvet használatba vevõ személy a bírság
fizetésére kötelezett, és a jogerõs határozatban megállapí-
tott bírságot határidõig nem fizette meg és azt tõle nem
lehet behajtani, a bírság megfizetésére az üzemben tartót
külön határozattal kell kötelezni.

(4) A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat, menetlevél,
illetve fuvarlevél tartalmazza

a) a gépjármû hatósági jelzését,
b) az üzemben tartó és a használatba vevõ személy

nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét,
c) a használatba vevõ személynek a gépjármû vezetésé-

re jogosító engedélye számát,
valamint

d) azon idõszak megjelölését, amelyre a gépjármû
használatát a használatba vevõ az üzemben tartótól átvette.

(5) Az (1)–(2) bekezdés szerinti igazolást az üzemben
tartó a közigazgatási bírságot kiszabó határozat kézbesíté-
sét követõ 8 munkanapon belül küldheti meg a hatóság-
nak. A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat a gépjármû hasz-
nálatra történõ átvételét a nyilatkozat keltét megelõzõ,
a (4) bekezdés d) pontja szerint megjelölt idõszakra is iga-
zolhatja.

21/B. § (1) A közigazgatási bírság kiszabására irányuló
eljárás a szabálysértési eljárás ugyanazon jogsértés miatt
történõ lefolytatását nem érinti.

(2) Szabálysértési eljárásban azzal a személlyel szem-
ben pénzbírság nem szabható ki, akivel szemben a sza-
bálysértési eljárás alapjául szolgáló elõírás megsértése
miatt a 21. § (1) bekezdése alapján vagy a 21/A. § (2) be-
kezdése alapján közigazgatási bírság kiszabásának van he-
lye.”

„48. § (3) Felhatalmazást kap
a) a Kormány, hogy
20. a 21. §-ban meghatározott bírság kiszabására jogo-

sult hatóság vagy hatóságok kijelölését,
21. a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési sza-

bályszegések körét, az e tevékenységekre vonatkozó ren-
delkezések megsértése esetén kiszabható bírságok össze-
gét, a bírság kiszabásának részletes szabályait, valamint
a beszedett bírság felhasználását,
rendeletben állapítsa meg.”

3. Az Szt.-nek az indítványok elbírálása során figye-
lembe vett rendelkezései:

„87. § (1) Ha az eljárás adatai elegendõ alapot szolgál-
tatnak az eljárás alá vont személy felelõsségének megálla-
pítására, a szabálysértési hatóság pénzbírságot szabhat ki,
jármûvezetéstõl eltiltást, elkobzást, figyelmeztetést, illetõ-
leg kitiltást alkalmazhat, valamint kártérítést és eljárási
költséget állapíthat meg.

(2) Nem sújtható pénzbírsággal az eljárás alá vont sze-
mély, ha vele szemben az eljárás alapjául szolgáló cselek-
mény miatt külön jogszabály alapján közigazgatási bírság
kiszabásának van helye.”

4. Az R.-nek az indítványokkal támadott rendelke-
zései:

„1. § (1) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. tör-
vény (a továbbiakban: Kkt.) 21. § (1) bekezdésében foglal-
tak alapján – a 2–8. §-ban hivatkozott rendelkezések meg-
sértése esetén – a gépjármû üzemben tartójával, illetve
a Kkt. 21/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben
a gépjármûvet használatra átvevõ személlyel (a továbbiak-
ban együtt: gépjármû üzemeltetõ) szemben az e rendelet-
ben meghatározott összegû közigazgatási bírságot kell
kiszabni. (...)

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bírságot kiszabó
határozat méltányosságból történõ módosításának, vissza-
vonásának nincs helye.”
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„1. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sor-
szám

A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések
(a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban)

Bírság összege forintban
A közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM

együttes rendelet

1. 50 km/óra sebességig
a) 15 km/óra felett 25 km/óráig a) 30 000 14. § (1) bekezdés d) pont
b) 25 km/óra felett 35 km/óráig b) 45 000 14. § (1) bekezdés

z) 1. pont
c) 35 km/óra felett 45 km/óráig c) 60 000 26. § (1) és (2) bekezdés
d) 45 km/óra felett 55 km/óráig d) 90 000 39. § (1) bekezdés
e) 55 km/óra felett 65 km/óráig e) 130 000 39/A. § (2) bekezdés
f) 65 km/óra felett 75 km/óráig f) 200 000
g) 75 km/óra felett g) 300 000

2. 50 km/óra felett 100 km/óra sebességig
a) 15 km/óra felett 30 km/óráig a) 30 000 14. § (1) bekezdés d) pont
b) 30 km/óra felett 45 km/óráig b) 45 000 26. § (1) és (2) bekezdés
c) 45 km/óra felett 60 km/óráig c) 60 000
d) 60 km/óra felett 75 km/óráig d) 90 000
e) 75 km/óra felett 90 km/óráig e) 130 000
f) 90 km/óra felett 105 km/óráig f) 200 000
g) 105 km/óra felett g) 300 000

3. 100 km/óra sebesség felett
a) 20 km/óra felett 35 km/óráig a) 30 000 14. § (1) bekezdés d) pont
b) 35 km/óra felett 50 km/óráig b) 45 000 26. § (1) és (2) bekezdés
c) 50 km/óra felett 65 km/óráig c) 60 000
d) 65 km/óra felett 80 km/óráig d) 90 000
e) 80 km/óra felett 95 km/óráig e) 130 000
f) 95 km/óra felett 110 km/óráig f) 200 000
g) 110 km/óra felett g) 300 000

2. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám A vasúti átjárón való áthaladásra vonatkozó rendelkezések
A közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM

együttes rendelet
Bírság összege Ft-ban

1. A vasúti átjáró elõtti megállásra vonatkozó
rendelkezések

39. § (3) bekezdés b), c),
e), h) pont

100 000

2. A vasúti átjáróra történõ ráhajtásra vonatkozó
rendelkezések

39. § (5) bekezdés a) és
b) pont

300 000

3. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám A jármûforgalom irányítására szolgáló fényjelzõ készülékek jelzései
A közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM

együttes rendelet
Bírság összege Ft-ban

1. A fényjelzõ készülék elõtti megállási kötelezettség 9. § (4) bekezdés c) pont 50 000
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Sorszám A jármûforgalom irányítására szolgáló fényjelzõ készülékek jelzései
A közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM

együttes rendelet
Bírság összege Ft-ban

2. A továbbhaladás tilalmát jelzõ fényjelzés 9. § (4) bekezdés d) pont 100 000

4. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám A jármûvel történõ megállásra és várakozásra
A közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM

együttes rendelet
Bírság összege Ft-ban

1. A megállás tilalmára 15. § (1) bekezdés a) pont
40. § (5) bekezdés a), c),
d), e), f), g), h), i), j), l),
m) pont

30 000

2. A várakozás tilalmára 41. § (2) bekezdés a), c),
d) pont

30 000

5. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám Az autópálya leálló sávjának igénybevételére
A közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM

együttes rendelet
Bírság összege Ft-ban

1. Haladás a leálló sávon 36. § (1) bekezdés és
37. § (2) bekezdés

150 000

2. Megállás az úttesten és a leálló sávon 37. § (4) bekezdés 100 000

6. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám A behajtási tilalomra, a kötelezõ haladási irányra
A közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM

együttes rendelet
Bírság összege Ft-ban

1. A behajtás tilalmára 13. § (1) bekezdés g), g/1,
i), i/1) pont 14. §
(1) bekezdés n), z) pont

50 000

2. A kötelezõ haladási irányra 13. § (1) bekezdés a),
a/1), b), c) pont 14. §
(1) bekezdés a), b),
c) pont

50 000

7. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Sorszám A természet védelmére
A természet védelmérõl szóló

1996. évi LIII. törvény
Bírság összege Ft-ban

1. A gépjármûvel engedély nélkül történõ közlekedés
a) védett természeti területen
b) fokozottan védett természeti területen

38. § (1) bekezdés j) pont a) 150 000
b) 300 000

2. Az engedélyezett közlekedési útról való letérés
a védett vagy fokozottan védett természeti területen

38. § (1) bekezdés j) pont 100 000

”
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III.

Az indítványok részben megalapozottak.

1. Az Alkotmánybíróság mindenekelõtt a jogszabály
által alkalmazott megoldás bevezetésének indokát, vala-
mint magát a jogi konstrukciót tekintette át.

1.1. Az utóbbi években elõre soha nem látott mérték-
ben növekedett meg a közúti közlekedésben részt vevõk
száma, mellyel a gépjármûvek napi rendszerességgel tör-
ténõ használata állandósult. Ezzel arányosan növekedett
meg és vált sajnálatos módon tömeges jelenséggé a közúti
közlekedési szabályszegések száma is, melyek szükség
szerint súlyos személyi és vagyoni károk bekövetkezésé-
hez vezethetnek. Ezen új társadalmi tömegjelenség káros
hatásainak kiküszöbölésére, illetve megelõzésére az eddig
bevett és megfelelõen alkalmazott jogi megoldások elégte-
lennek és kevéssé hatékonynak bizonyultak. A jogalkotó
feladata és kötelezettsége a társadalmi viszonyok adekvát
leképezése, az új negatív jelenségekkel szembeni jogálla-
mi fellépés. Ezen kötelezettségének nemcsak a hagyomá-
nyos jogintézmények módosításával, hanem új jogintéz-
mények bevezetésével is eleget tehet. A közúti közleke-
dési szabályszegések Kkt. általi szankcionálásával a jogal-
kotó egy új jogintézményt, eljárási módot és szankció-
fajtát választott.

1.2. A Kkt.-t a Kkt.mód. 2008. január 1. napjával
akképp módosította, hogy egyes – gyakran elõforduló és
fokozottan veszélyes, továbbá a legmagasabb látenciájú –
szabálysértések esetében – a szabálysértési eljárás és az
ezen eljárásban kiszabható jogkövetkezmények érintetle-
nül hagyása mellett – közigazgatási bírság kiszabását tette
lehetõvé az elsõ fokon eljáró kijelölt megyei rendõr-
fõkapitányságok számára. A szankció alkalmazására
a Ket. alapján, azaz közigazgatási eljárás keretében kerül
sor. Ez azonban nem akadályozza a szabálysértési eljárás
lefolytatását és abban (pénzbírság és helyszíni bírság kivé-
telével) a további szabálysértési szankciók kiszabását.
A Kkt. e rendelkezéseinek alkalmazására és ezekkel össze-
függésben a közigazgatási bírság kiszabására 2008. május
1. napját követõen kerülhetett sor.

A Kkt.mód. javaslatához fûzött miniszteri indokolás
szerint a módosítás célja a közlekedés biztonságának javí-
tása, a halálos és a személyi sérüléssel járó balesetek szá-
mának drasztikus csökkentése, valamint a kiszabott bírsá-
gok behajtási hatékonyságának növelése volt. Az indoko-
lás szerint „[a] közúti ámokfutókkal, a gyorshajtókkal, az
ittasan vezetõkkel és zebrán átszáguldozókkal szemben
zéró toleranciát kell hirdetni. (...) Jelen módosítás általá-
nos igénnyel tartalmazza azon közlekedési szituációkat,
amelyek megsértése esetén a gépjármû üzemben tartójá-
nak a felelõssége is felmerülhet.” Emellett a kormánybiz-
tos véleményében foglalt magyarországi közlekedésbiz-
tonsági statisztika adatai alapján megállapítható, hogy
a balesetek száma önmagában és európai viszonylatban is
magas. Az Európai Bizottság 2001. szeptember 12-én
kiadott Fehér Könyvének [Európai közlekedéspolitika

2010-ig: ideje dönteni COM (2001) 370.] legfõbb célkitû-
zése, hogy az Unióban 2001-hez képest 2010-ig a halálos
kimenetelû közlekedési balesetek száma 50 százalékkal
csökkenjen. A módosítás elõtt hatályos szabályozás e cél
elérésére alkalmatlan volt, mivel az üzemben tartónak az
a joga, hogy úgy nyilatkozzon: a gépkocsit a szabálysértés
elkövetésekor hozzátartozója vezette, akire azonban nem
köteles terhelõ vallomást tenni, a szabályszegõk sokaságá-
nak a felelõsségre vonását tette lehetetlenné. A fent kifej-
tetteken túl a módosítás, azaz a vétkességtõl független ob-
jektív felelõsség bevezetésének célja az üzemben tartók
fokozott felelõsségének érvényre juttatása, az önkéntes
jogkövetés arányának növelése, a közlekedési morál pozi-
tív irányú változtatása, a szankció kikerülhetetlensége,
valamint a közlekedési balesetek számának csökkentése
volt. A kormánybiztos által rendelkezésre bocsátott sta-
tisztikai adatok szerint a halálos kimenetelû balesetek szá-
ma 2008-ban mintegy 23 százalékkal, a súlyos sérüléses
balesetek száma pedig mintegy 12 százalékkal csökkent.

1.3. A támadott jogi konstrukciót az indítványozók és
a köznyelv is objektív felelõsségként aposztrofálják, azon-
ban ez nem teljesen helytálló. Egyfelõl ugyan a közigazga-
tási jogban ismert, vétkességre tekintet nélküli (objektív)
felelõsségi alakzatról van szó, másfelõl azonban a Kkt.
21/A. § (1) és (2) bekezdései törvényi kimentési lehetõsé-
geket biztosítanak, a (3) bekezdés pedig egyfajta mögöttes
helytállási kötelezettséget (quasi „kezesi” felelõsséget)
teremt az üzemben tartó terhére. A szabálysértésrõl (pl.
fényképfelvétellel, vagy más bizonyíték alapján) tudomást
szerzõ, és az R.-ben kijelölt megyei rendõr-fõkapitányság
(2010. január 1-tõl a Budapesti Rendõr-fõkapitányság
VI. kerületi rendõrkapitánya) az üzemben tartónak küldi
meg a szabályszegést megállapító elsõfokú határozatot,
mert (a tipikus élethelyzetet alapul véve) azt vélelmezi,
hogy a szabálysértés elkövetése idején õ vezette a gépjár-
mûvet, és e vélelem alapján közigazgatási bírság megfize-
tésére is kötelezi. Az üzemben tartó vagy tudomásul veszi
a határozatot és befizeti a bírságot, mellyel a közigazgatási
eljárás befejezõdik, vagy mentesülése érdekében 8 napon
belül bizonyítja, hogy az autót eltulajdonították, illetve,
hogy azt más vezette, megnevezve a használó személyt.
Ha a hatóság a tényleges használótól be tudja hajtani a bír-
ságot, az eljárás szintén befejezõdik, amennyiben azonban
nem, akkor külön határozattal ismételten az üzemben tar-
tót kötelezi a közigazgatási bírság megfizetésére.

Ezen túlmenõen a Kkt. 21/B. §-a alapján – a közigazga-
tási eljárás mellett párhuzamosan – szabálysértési eljárás
is indulhat, melyben azzal szemben, akivel szemben köz-
igazgatási bírság szabható ki, pénzbírság kiszabására lehe-
tõség nincs, további szabálysértési jogkövetkezmények
(pl. jármûvezetéstõl eltiltás) azonban alkalmazhatók.

1.4. A jogintézmény jelenlegi formájában – az alkal-
mazandó eljárási szabály (Ket.) és az eljárás jellemzõi
alapján – a közigazgatási jog hatálya alá tartozik, azonban
maga a jogviszony komplex jellegû, ami szabálysértési jo-
gi és polgári jogi jellemzõkkel is rendelkezik. A polgári
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jogban és a közigazgatási jogban egyaránt ismert a vétkes-
ségtõl független felelõsség intézménye, a jogalkotó ezt
vette alapul, és ennek mintájára hozta létre a közigazgatási
bírság elnevezésû, a kiemelt közlekedési szabálysértõ ma-
gatartások tanúsítása estén alkalmazandó szankciót. Ezzel
a jogalkotó az üzemben tartóknak, illetve szélesebb érte-
lemben a közlekedésben részt vevõknek a jogsértés tényé-
re alapozott, fokozott felelõsségét írta elõ a közúti közle-
kedés rendjének, mint össztársadalmi érdeknek a megóvá-
sa céljából.

2. A közigazgatási jogban ismert objektív felelõsség és
bírság elõzményei és fõbb jellemzõi:

2.1. Feltárva az objektív bírságok kialakulásának törté-
netét világossá válik, hogy a közigazgatási jogban nem
újkeletû intézményrõl van szó. A bírságok közös jellemzõ-
je, hogy elõbb csak szervezetekkel szemben voltak kiszab-
hatók, összegük az általános közigazgatási szankcióknál
magasabb volt, elkülönült állami alapokba folytak be és
elegendõ volt a jogsértés tényét bizonyítani, a jogsértõ vét-
kessége és egyéb körülményei figyelmen kívül maradtak.

Az 1990-es évek közepére a közigazgatás szinte minden
ágazata rendelkezett objektív bírsággal, melyek már nem
csak szervezetekkel szemben, hanem természetes szemé-
lyekkel szemben is kiszabhatók voltak, kerettényállásokat
tartalmaztak, az összegük pedig jelentõsen nõtt.

2.2. A munkaügyi bírság intézményét is vizsgáló
29/1998. (VI. 17.) AB határozat kimondta, hogy „az úgy-
nevezett közigazgatási bírságok, mint önálló anyagi jogi
bírságok az utóbbi évtizedekben a hazai jogrendszerben
széles körûen elterjedtek, s ma már igen sok jogcímen
kiszabhatók. (Elegendõ utalni a bányafelügyeleti, az épí-
tésügyi, a fogyasztóvédelmi, a környezetvédelmi, a lég-
szennyezési, a mûemlékvédelmi, a pénztárfelügyeleti,
a távközlési, a tõzsdefelügyeleti, a tûzvédelmi, a vámigaz-
gatási, a versenyfelügyeleti és a veszélyes hulladék bírsá-
gokra). Közös jellemzõjük, hogy törvényi szintû szabályo-
záson vagy felhatalmazáson alapulnak, általában objektív
jellegûek (vétkességre tekintet nélkül kiszabhatók), vala-
mint a befolyt bírságösszegek közvetve vagy közvetlenül
reparációs célokat szolgálnak (pl. védett értékek sérelmé-
nek orvoslását, kutatások támogatását)” (ABH 1998, 211,
217–218).

Az Alkotmánybíróság az erdõgazdálkodási bírság al-
kotmányosságát vizsgáló 387/B/2007. AB határozatában
ennél tovább ment és hangsúlyozta, hogy „[a] jogalkotót
a felelõsségi szabályok megalkotásakor – az Alkotmány
keretei között – viszonylag szabad mérlegelési jog illeti
meg. Önmagában az a tény, hogy a jogalkotó az általános
felelõsségi alakzat szerint szankcionál-e, avagy az általá-
nos szabályoktól eltérõ, speciális rendelkezések megalko-
tását tartja szükségesnek, és már a szabályok vétlen meg-
szegése – azaz lényegében a vétkességtõl független objek-
tív felelõsség fennállása – esetén is lehetõsége van bírság

kiszabására, a jogbiztonságot nem sérti, sõt erõsíti” (ABK
2008. november, 1603, 1605.).

2.3. A közigazgatási szankciók lényegüket tekintve két
csoportra bonthatók. Az egyik csoportot a szabálysértési
szankciók alkotják: ezek funkciója a jogrend védelme, és
– hasonlóan a büntetõjogi szankciókhoz – a bûnösség
megállapításán alapulnak. Ezekkel szemben a nemzetközi
egyezmények és a magyar alkotmánybírósági gyakorlat
alapján is elvárhatóak a büntetõjogban érvényesülõ garan-
ciák úgy is mint jogállami követelmények.

A szankciók másik csoportjába azok a közigazgatási
szankciók tartoznak, amelyeket a közigazgatási szervek
felügyeleti eljárásuk során a közigazgatás-ellenes cselek-
mények, azaz a közigazgatási jog szabályainak megsértése
miatt alkalmaznak. Ezeket a bírságokat nevezi a szak-
irodalom felügyeleti bírságnak (pl. építésügyi bírság,
fogyasztóvédelmi bírság, környezetvédelmi bírság, mun-
kaügyi bírság, adóbírság, jövedéki bírság stb.). Közös jel-
lemzõjük, hogy közigazgatás-ellenes magatartások esetén
alkalmazható olyan objektív szankcióknak minõsülnek,
melyeknek elsõdleges funkciója a közigazgatási jog
érvényre juttatása, illetve másodlagosan a prevenció.
Közvetve szerepük továbbá a jog által védett közösségi
érdek, jelen esetben a közúti közlekedés rendjének fenn-
tartása és védelme, illetve ennek helyreállítása, függet-
lenül a jogsértõ bûnösségétõl, illetve vétkességétõl.

IV.

1. A konkrét esetben az Alkotmánybíróság az egyes
jogszabályi rendelkezések vizsgálatát megelõzõen meg-
állapította, hogy a Kkt. támadott rendelkezései három egy-
mástól eltérõ felelõsségi alakzatot szabályoznak. Az elsõ
a Kkt. 21. § (1) és (2) bekezdésében megfogalmazott,
a gépjármû üzemeltetésébõl fakadó, annak során elköve-
tett szabályszegésért fennálló üzembentartói-használói
(objektív) felelõsség. A második a 21/A. § (3) bekezdése
szerinti üzemben tartói (mögöttes-kezesi) felelõsség ab-
ban az esetben, ha a gépjármûvet használó és szabályszegõ
személytõl a bírság behajthatatlan. A harmadik eset pedig
a Kkt. 21/B. §-ban, továbbá részletesen az Szt.-ben szabá-
lyozott, magáért a szabálysértés elkövetéséért viselt (sza-
bálysértési) felelõsség.

2. Az indítványozók többsége formálisan a Kkt.
21. §-ának, 21/A. §-ának és 21/B. §-ának egésze, valamint
– a Kkt. 21. § (1) és (2) bekezdéseinek végrehajtásáról ren-
delkezõ – R. teljes szövege alkotmányellenességének
megállapítását és megsemmisítését kérte. Az Alkotmány-
bíróság ezzel szemben – mivel állandó gyakorlata szerint
az indítványokat tartalmuk szerint bírálja el – az érdemi
vizsgálatot a Kkt. 21. §-a vonatkozásában kizárólag az
(1) és (2) bekezdésre, a 21/A. § és a 21/B. § egészére, az
R. vonatkozásában pedig kizárólag az 1. § (1) és újonnan
beiktatott (3) bekezdésére, illetve a 1–7. számú mellékleté-
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re folytatta le. Ennek indoka az, hogy a Kkt. 21. §
(3)–(6) bekezdései, illetve az R. 1. § (2) bekezdése, vala-
mint a 2–13. §-a olyan eljárási, technikai, adminisztratív
szabályokat tartalmaznak, melyeket az indítványozók tar-
talmilag, érdemben nem támadtak.

2.1. Az Alkotmánybíróság elõször a Kkt. 21. § (1) és
(2) bekezdésében, valamint az R. 1. § (1) bekezdésében
foglalt objektív felelõsség intézményét a korábban bemu-
tatott jogszabályi, illetõleg társadalmi és közlekedési kör-
nyezet figyelembevételével vizsgálta meg.

A KRESZ 3. § (1) bekezdése alapján aki a közúti közle-
kedésben részt vesz, köteles a közúti forgalomra, valamint
a közútnak és környezetének a védelmére vonatkozó jog-
szabályi rendelkezéseket megtartani, továbbá a közúti jel-
zések rendelkezéseinek, továbbá a forgalom irányítására,
ellenõrzésére jogosultak utasításainak eleget tenni, vala-
mint úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonsá-
got ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indoko-
latlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon. Ez a szabály
tehát azt jelenti, hogy a közúti közlekedés minden résztve-
võje (ideértve a gyalogosokat is) a közúti forgalomban
való puszta részvétellel aláveti magát a mindenkire nézve
egyaránt kötelezõ közlekedési szabályoknak.

A Kkt. érintett rendelkezése ennél szûkebb esetkörre,
a gépjármûvezetésre vonatkozóan azt a felelõsségi vélel-
met állítja fel, hogy amennyiben a jármû üzemeltetése so-
rán valamely közlekedési szabály megszegésére és ezzel
jelentõs kár okozására alkalmas – vagy akár személyek
életét, testi épségét közvetlenül vagy közvetve fenyegetõ –
veszélyhelyzet elõidézésére került sor, azt az üzemben
tartó követte el. Ehhez kapcsolódóan az R. nevesíti, hogy
a Kkt.-ben felsorolt szabályszegések a KRESZ pontosan
mely elõírásainak megszegését takarják.

A felelõsség generális alapja a gépjármû üzemben tar-
tása, illetõleg az üzemeltetése, azonban a konkrét közleke-
dési szabályszegés az, amely a közigazgatási eljárásban
a helytállásra kötelezést eredményezi, ami alól a jogalkotó
kimentési lehetõségeket is biztosított.

A felelõsségi konstrukció hasonlít a polgári jogi veszé-
lyes üzemi (fokozott) felelõsséghez, azonban attól – az
alább kifejtettek miatt – különbözik is.

Egyrészt a gépjármû mint veszélyes üzem üzemben tar-
tója a bírói gyakorlatban a polgári jogi értelmezés szerint
az a személy, akinek a fokozott veszélyforrás tartósan
a rendelkezése alatt van. Õ az a rendelkezésre jogosult,
akinek az elhatározásától függ, hogy a veszélyforrás
mûködjék-e és ha igen, milyen külsõ- és belsõ feltételek
mellett.

Közigazgatási jogi értelemben azonban az üzemben tar-
tói minõség ennél szûkebb, egzaktabb. Az R. 1. § (2) be-
kezdése – összhangban a közúti közlekedési nyilvántartás-
ról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 9. pontjában
foglaltakkal – üzemben tartónak azt a személyt tekinti, akit
a gépjármûnek a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló
törvény alapján vezetett nyilvántartásba üzemben tartója-
ként bejegyeztek.

Lényeges különbség másrészt az is, hogy míg a polgári
jogi fokozott felelõsség elsõdlegesen a veszélyes üzem
mûködése során okozott károk megtérítését (reparációját)
szolgálja, addig a közigazgatási objektív felelõsség már
önmagában – vétkesség, felróhatóság nélkül – a szabály-
szegõ, veszélyeztetõ magatartáshoz, a közúti közlekedés
rendjének megsértéséhez fûz jogkövetkezményt (bírsá-
got), a közlekedés biztonsága és ezen keresztül a társada-
lom védelme érdekében.

Miután a két felelõsségi alakzat közé nem tehetõ egyen-
lõségjel, az alkotmányossági megítélésnek sem teljesen
azonosak a szempontjai.

2.2. Az Alkotmánybíróság ezt követõen azt vizsgálta
meg, hogy a támadott jogi konstrukció ellentétes-e a jogál-
lamiság követelményével abból az okból, hogy az üzem-
ben tartó – kimentés sikertelensége esetén – a gépjármûvet
ténylegesen használó magatartásáért felel, amit a konkrét
szabályszegés során nem tud befolyásolni.

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint önmagában az
úgynevezett „objektív felelõsség” intézménye [Kkt. 21. §
(1) bekezdés], azaz a jogsértés üzemben tartó általi elköve-
tésének vélelme – biztosítva a vélelem megdöntésének
lehetõségét – az alábbi indokok miatt nem ellentétes a jog-
államisággal.

A Kkt. 21. § (1) bekezdésében felsorolt magatartások
túlnyomó részének megvalósítása esetén a közúti közleke-
désben szükségszerûen olyan veszélyhelyzetek következ-
nek be, melyek nemcsak közvetve, de közvetlenül is alkal-
masak arra, hogy súlyos károkat okozzanak, adott esetben
a közlekedésben részt vevõ „törvénytisztelõ” személyek
életét, testi épségét fenyegessék (megengedett legnagyobb
sebesség túllépése, a vasúti átjárón való áthaladás szabá-
lyainak megszegése, a jármûforgalom irányítására szolgá-
ló fényjelzõ készülék jelzéseinek figyelmen kívül hagyása,
az autópálya leálló sávjának igénybevételére vonatkozó
szabályok megszegése, a behajtási tilalommal, a kötelezõ
haladási iránnyal kapcsolatos szabálysértés). Azonban
még a megállásra (fényjelzõ készülék észlelésének akadá-
lyozása; útkanyarulatban, bukkanóban, útkeresztezõdés-
ben, gyalogátkelõhely közvetlen környezetében történõ
megállás) és a várakozásra (három külön úttesttel rendel-
kezõ út középsõ úttestjén történõ várakozás; a szabályosan
várakozó másik jármû megközelítésének vagy elindulásá-
nak akadályozása) vonatkozó közlekedési szabályok meg-
szegése esetén is elõállhat veszélyhelyzet, illetve a termé-
szet védelmével kapcsolatos rendelkezések megszegése is
károsodás veszélyét okozhatja. A veszélyhelyzetek és ká-
rok megelõzése érdekében nyomós közérdek fûzõdik
a közlekedési szabályok minden egyes közlekedõ általi be-
tartásához és az állam általi szigorú, következetes betarta-
tásához. A közlekedési jogi normák (mint a közlekedési
morál minimuma) tényleges érvényesítéséhez nélkülözhe-
tetlenek a jogérvényesítõ szankciók, azok kilátásba helye-
zése és tényleges – kikerülhetetlen – kiszabása, már a sza-
bályszegés tényére alapozva. Ehhez pedig elengedhetetle-
nül szükséges, hogy valaki a szabályszegõ magatartásért
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felelõsséget viseljen, hogy se a felelõs személy, se a fele-
lõsség ne „tûnhessen” el.

Ez összhangban áll az EJEB e tárgykörben kialakított
következetes gyakorlatával is, melyet legutóbb az O’Hal-
loran és Francis v. Egyesült Királyság (2007. június 29.)
ügyben erõsített meg. E szerint minden gépjármû tulajdo-
nosa, illetve használója (vezetõje) tudja, hogy ezzel (a tu-
lajdonlással, illetve a használattal) meghatározott szabály-
rendszernek veti alá magát. A gépjármû birtoklása vagy
használata (hasonlóan a lõfegyverekhez) ugyanis olyan-
nak minõsül, mint amely alkalmas arra, hogy súlyos káro-
kat okozzon. Az EJEB hangsúlyozta, hogy a gépjármûvek
tulajdonlására és használatára vonatkozó felelõsség része
az a kötelezettség is, hogy a közúti közlekedési szabály-
sértés elkövetésének gyanúja esetén a tulajdonos vagy az
üzemben tartó tájékoztassa a hatóságokat arról, hogy
a cselekmény elkövetésének idején ki vezette a gépjármû-
vet. Az EJEB nem tekintette az Egyezmény 6. cikk 1. be-
kezdésébe ütközõnek az Egyesült Királyság azon szabá-
lyát, miszerint az üzemben tartó bûncselekményt követ el
azzal, hogy nem nevezi meg a szabályszegést elkövetõ jár-
mû vezetõjét.

Az üzemben tartót tehát egyfelõl – általánosságban,
a veszélyes üzem mûködtetésébõl adódóan – fokozott gon-
dossági kötelezettség terheli. Fokozottan felel a közleke-
dési szabályok betartásáért. E körben felel azért, hogy õ
maga, valamint az õ jogán a gépjármûvet használó sze-
mély is jogkövetõ magatartást tanúsítson. A jogalkotó a tá-
madott megoldás keretében azt vélelmezi, hogy a szabály-
szegés elkövetésének idején a gépjármûvet az üzemben
tartó vezette. E vélelem azonban az üzemben tartó részérõl
megdönthetõ. Abban az esetben pedig, ha a felelõsség alól
magát kimenteni nem tudja, viselnie kell annak a vélelem-
nek a terhét, hogy a szabályt saját magatartásával õ maga
szegte meg, hiszen a felelõsséget másra sikeresen átháríta-
ni nem tudta. A felelõsségre vonás jelen szabályozási kör-
nyezetben azonban (különös tekintettel a kimentési okok
természetére) szorosan az elkövetett szabályszegéshez és
nem pusztán az üzemben tartáshoz kapcsolódik.

Ilyen típusú – represszív jellegû, preventív funkciójú –
felelõsségi alakzatot hozott létre a jogalkotó új jogin-
tézményként a közigazgatási jogban. A közigazgatási
bírságokkal összefüggésben az Alkotmánybíróság a
498/D/2000. AB határozatában kimondta, hogy „[a]z
építésügyi bírság közigazgatási jogi szankció, a jogsértõ
magatartás (...) szankciója, a jogsértésért való felelõsség
érvényesítésének módja”. E határozatban megállapította
azt is, hogy „az Alkotmány nem tartalmaz rendelkezéseket
a közigazgatási jogi szankciókra vonatkozóan. A jogal-
kotó széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik a szankció
alkalmazási feltételeinek, mértékének szabályozása során.
A jogalkotó döntési szabadságának csak az Alkotmány
rendelkezései szabnak korlátot (...) nem sértheti alkot-
mányellenes módon (...) a jogállamiság követelményeit”
(ABH 2003, 1202, 1206.). E körben az Alkotmánybíróság
ismételten utal a 387/B/2007. AB határozatra is (ABK
2008. november, 1603.), miszerint az általános felelõsségi

alakzattól eltérõ, speciális rendelkezések megalkotása, és
a szabályoknak már a vétlen megszegése (objektív jogelle-
nesség) esetén kiszabott bírság a jogbiztonságot nemhogy
nem sérti, hanem jogkövetésre (,,törvénytiszteletre”) ösz-
tönözve inkább erõsíti.

A fent kifejtettek alapján a jogalkotó mérlegelési sza-
badságába tartozik annak eldöntése, hogy – alkotmányos
keretek között – milyen felelõsségi alakzatot alkot, figye-
lembe véve annak a jogágnak a sajátosságait, melyben azt
elhelyezi. Lehetõsége van azonban arra is, hogy az új tár-
sadalmi jelenségekre reagálva a már meglévõ jogágak
mellett új jogterületet alkosson, az alkotmányos garanciák
szigorú érvényesülését biztosítva. Ennek során figyelembe
vehet azonban a fenti szempontokon túl olyan tényezõket
is, melyek elõsegítik a felelõsségre vonás hatékonyabb
érvényesítését. A jogkövetkezmény hatékonysága elsõsor-
ban a felelõsségre vonás elkerülhetetlenségén múlik, mely
tény nem sérti a jogbiztonság követelményét, hanem ép-
pen ellenkezõleg, a jogkövetõ magatartásra ösztönzés
révén alkotmányosnak tekinthetõ.

A jogsértés tényére és az üzemben tartói minõségre ala-
pozott, a jogsértõ bûnösségétõl, illetve vétkességétõl füg-
getlen felelõsségre vonás önmagában nem alkotmányelle-
nes, nem eredményez törvénysértõ helyzetet, az igazságos
és világos kritériumon (a felelõsségi vélelmen) alapul, to-
vábbá a vélelem a törvényi keretek között megdönthetõ.
Az üzemben tartónak lehetõsége van arra, hogy a felelõs-
ség alól magát kimentse, elkerülve ezzel a közigazgatási
bírság megfizetésének kötelezettségét. Erre tekintettel az
Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Kkt. 21. § (1) és
(2) bekezdése, valamint az R. 1. § (1) bekezdése önmagá-
ban nem ellentétes a jogállamiság követelményével, ezért
az indítványokat e tekintetben elutasította.

2.3. Ezt követõen az Alkotmánybíróság azon indítvá-
nyi elemeket vizsgálta meg, hogy a közigazgatási bírság
bevezetésével a jogalkotó hatalmával visszaélt-e, alkot-
mányellenes helyzetet teremtett-e azzal, hogy az ártatlan-
ság vélelmének követelményét mellõzte, hogy a közigaz-
gatási bírságot a jogrendszerben a szabálysértési-, illetve
a büntetõjogon kívül alkalmazza, valamint azzal, hogy
a büntethetõséget kizáró okok a közigazgatási eljárásban
nem érvényesülhetnek.

2.3.1. Az Alkotmánybíróság a 31/1998. (VI. 25.) AB
határozatában megvizsgálta, hogy a joggal való visszaélés
milyen esetekben eredményezi a jogbiztonság sérelmét.
E határozatában kifejtette, hogy „a demokratikus jogálla-
mokban – így hazánkban is – a joggal való visszaélés tilal-
mának érvénye nem szorítkozik egyetlen jogágra, hanem
e tilalom – az egyes jogágak sajátosságaitól függõ formá-
ban – az egész jogrendszerben érvényre jut. A Magyar
Köztársaságban az említett tilalomnak az egész jogrend-
szerre kiterjedõ általános érvénye közvetlenül az Alkot-
mány 2. §-ának (1) bekezdésébõl vezethetõ le. (...) Alkot-
mányellenes az olyan rendelkezés is, amely amiatt ütközik
az említett tilalomba, mert a jogalkotó valamely jogintéz-
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ményt nem annak jogrendszeren belüli rendeltetése szerin-
ti célra használt fel” (ABH 1998, 240, 244, 246.).

Ennek alapján az Alkotmánybíróságnak jelen ügyben
azt kellett eldöntenie, hogy a közigazgatási bírságot a jog-
alkotó a jogrendszerben való rendeltetésétõl eltérõ célra
használta-e fel.

A 3/1998. (II. 11.) AB határozatban az Alkotmánybíró-
ság kifejtette, hogy „[a] jogalkotó kellõen megfontolt in-
dokok alapján, a közlekedés minden résztvevõjének az
élete és a biztonsága érdekében határozza meg azokat
a szabályokat, amelyek a közlekedésben részt vevõ vala-
mennyi személyre vonatkoznak. A jogalkotó a közlekedés
rendjét szabályozó elõírások betartását különbözõ – igaz-
gatási, szabálysértési, büntetõ – szankciók kilátásba helye-
zésével is elõsegíteni kívánja” (ABH 1998, 61, 65–66.).

Annak vizsgálata során, hogy a jogalkotó a jogintéz-
ményt a rendeltetésétõl eltérõ célra használta-e fel, annak
funkciójából kell kiindulni. A polgári jogi, a büntetõjogi és
a közigazgatási jogi védelem egymáshoz való viszonya
tekintetében megállapítható, hogy a polgári jogi veszélyes
üzemi felelõsség célja elsõsorban a konkrét károsultak
jogvédelme. A büntetõjog – speciális és generális preven-
tív funkcióján keresztül – a közösséget védi a társadalomra
veszélyes bûncselekmények elkövetõivel szemben, a köz-
igazgatási jog funkciója pedig elsõsorban a jog érvényesü-
lésének biztosítása, ezen keresztül a prevenció. Míg a pol-
gári és a büntetõ felelõsség utólag, a következményre rea-
gál, a közigazgatási jog célja jelen esetben a súlyosabb
eredmények – élet elvesztése, testi épség sérülése, vagyoni
károsodás – megelõzése.

A büntetõjogi (jellegû) eszközök csak ultima ratioként
alkalmazhatók. A 30/1992. (V. 26.) AB határozat szerint
„a büntetõjog (...) [t]ársadalmi rendeltetése, hogy a jog-
rendszer egészének szankciós zárköve legyen. A büntetõ-
jogi szankció, a büntetés szerepe és rendeltetése a jogi és
erkölcsi normák épségének fenntartása akkor, amikor már
más jogágak szankciói nem segítenek” (ABH 1992, 167,
176.). Ha azonban van enyhébb jogi eszköz, akkor azt kell
(és egyben elegendõ) alkalmazni. Ez nem csak a jogálla-
miság és általában az alkotmányosság követelményeinek
felel meg, de a jogsértõk érdeke is ez. Jelen esetben – a sza-
bályszegõk által elõidézett veszélyhelyzetekben – a közle-
kedésben részt vevõ más személyek több alapjoga, külö-
nösen az élethez való joga veszélyeztetett, ezért az államot
az általános intézményes életvédelmi kötelezettsége része-
ként itt „közlekedési életvédelmi” jogalkotási és jogérvé-
nyesítési kötelezettség is terheli.

2.3.2. A vizsgált jogszabályi rendelkezésekben szerep-
lõ közigazgatási szankció funkciója nem a reparáció,
hanem represszív szankcióként a közlekedési igazgatási-
szervezési jog érvényesítése, a közlekedésbiztonsági jog-
szabályi elõírások betartatása, a megelõzõ-nevelõ hatás el-
érése, azaz a speciális és generális prevenció. Ezt szolgál-
ja az is, hogy az R. 11. § (5) bekezdése értelmében a köz-
ponti költségvetésbe befolyó összeget a Kormány részben
közlekedésbiztonsági célra, így különösen a Rendõrség

közlekedésrendészeti feladatainak ellátására, illetve az eh-
hez szükséges eszközállományának fejlesztésére fordítja.

A jogalkotó tehát a közigazgatási bírság szankciót
hangsúlyosan a közigazgatási jogot érvényesítõ, elsõsor-
ban preventív funkcióval ruházta fel. Emellett természete-
sen van a közigazgatási szankciónak egyéb – korábban
már említett – alkotmányos rendeltetése is. Ezt az új jogin-
tézményt a jogalkotó alkotmányos célra, rendeltetéssze-
rûen használta fel. Ebbõl következõen nem eredményezi
a jogállamiság sérelmét, hogy a jogalkotó a büntetõjogban
alkalmazott büntethetõséget kizáró okok rendszerének
egészét nem terjesztette ki maradéktalanul a közigazgatási
jogra. Nem fakad az Alkotmányból olyan kötelezettség
sem, hogy az egyik jogág rendszerében érvényesülõ elvek
és jogintézmények összessége egy másik jogágban is
kényszerítõen alkalmazandó legyen. A különbségek a jog-
rendszer tagozódásából és az egyes jogágak sajátosságai-
ból szükségszerûen erednek. Ugyanakkor a jogalkotó
nincs elzárva attól, hogy egy adott (akár új) jogterületen,
más jogágban már alkalmazott és bevált egy-egy szabályo-
zási elemet átvegyen, illetve, hogy – mint jelen „objektív
felelõsség” esetében – komplex jogintézményt hozzon lét-
re. A fent kifejtettek miatt az indítványozók kifogásait az
Alkotmánybíróság ebben a tekintetben nem találta meg-
alapozottnak, ezért elutasította.

2.4. Ezt követõen az Alkotmánybíróság azt vizsgálta
meg, hogy ez az új felelõsségi intézmény [ Kkt. 21. § (1) és
(2) bekezdése] sérti-e a hátrányos megkülönböztetés al-
kotmányos tilalmát.

Az Alkotmány e rendelkezését az Alkotmánybíróság
– állandó gyakorlata szerint – a jogegyenlõség általános
elvét megfogalmazó alkotmányi követelményként értel-
mezte és kifejtette, hogy bár az Alkotmány 70/A. § (1) be-
kezdése szövegszerûen az alapvetõ jogok tekintetében tilt-
ja a hátrányos megkülönböztetést, a tilalom – ha a meg-
különböztetés sérti az emberi méltósághoz való alapvetõ
jogot – kiterjed az egész jogrendszerre. Így abban az eset-
ben, ha a megkülönböztetés nem az emberi vagy az alap-
vetõ állampolgári jog tekintetében történt, az eltérõ szabá-
lyozás alkotmányellenessége akkor állapítható meg, ha az
az emberi méltósághoz való jogot sérti. Az Alkotmány-
bíróság gyakorlata során ez utóbbi körben akkor ítélte
alkotmányellenesnek a jogalanyok közötti megkülönböz-
tetést, ha a jogalkotó önkényesen, ésszerû indok nélkül tett
különbséget az azonos szabályozási kör alá vont jogala-
nyok között [9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990,
46, 48.; 21/1990. (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 73,
77–78.; 61/1992. (XI. 20.) AB határozat, ABH 1992, 280,
281.; 35/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 197.;
30/1997. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1997, 130,
138–140. stb.]. Az Alkotmánybíróság gyakorlatában sze-
mélyek közötti diszkriminációról csak akkor lehet szó, ha
a jogalkotó valamely személyt vagy embercsoportot más,
azonos helyzetben lévõ személyekkel vagy embercsoport-
tal történt összehasonlításban kezel hátrányosabb módon
[32/1991. (VI. 6.) AB határozat, ABH 1991, 146,
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161–162.; 1043/B/1992. AB határozat, ABH 1994, 744,
745.; 397/B/1995. AB határozat, ABH 1995, 786, 787.;
432/B/1995. AB határozat, ABH 1995, 789, 792.;
719/B/1998. AB határozat, ABH 2000, 769, 775.;
17/2000. (V. 26.) AB határozat, ABH 2000, 112, 115.;
624/E/1999. AB határozat, ABH 2002, 1023, 1035. stb.].

Az Alkotmánybíróság fentebb ismertetett gyakorlatá-
nak megfelelõen vizsgálta e megkülönböztetés tilalmának
az indítványozók által állított sérelmét a támadott jogsza-
bályi rendelkezések vonatkozásában. Az Kkt. 21. § (1) és
(2) bekezdése a gépjármû üzemben tartóját, kimentés ese-
tén a gépjármûvet ténylegesen használó személyt kötelezi
a közigazgatási bírság megfizetésére. Az Szt. alapján
pedig a szabálysértési eljárás a tényleges szabálysértõ el-
len folyik, szabálysértési szankciót kizárólag vele szem-
ben lehet alkalmazni. A hátrányos megkülönböztetést az
indítványozók abban látják, hogy a használót szabálysér-
tési eljárásban – ahol felelõsségét kimentheti, és az eset
összes körülményei feltárhatóak – legfeljebb 150 000 Ft
pénzbírsággal sújthatják, míg az üzemben tartó esetében –
szûk kimentési lehetõségekkel élve, az eset összes körül-
ményeit nem vizsgáló – közigazgatási eljárásban ez az
összeg 300 000 Ft-ot is elérhet. Egy másik indítványozó
szerint a jogszabály a köztulajdonban és a magántulajdon-
ban álló jármûvek üzemeltetõit is eltérõen kezeli.

Az Alkotmánybíróság ezzel összefüggésben megálla-
pítja, hogy a törvényalkotó jelen esetben nem személyek,
hanem a különbözõ típusú eljárások között tett különbsé-
get. Az adott eljárásban érvényesülõ szabályok az eljárás
valamennyi alanyára egyformán vonatkoznak. Az eljárási
szabályok (közigazgatási, szabálysértési) különbözõsége
nem minõsül személyek közötti különbségtételnek. Az el-
járások természetébõl eredõ különbségek nem eredménye-
zik a hátrányos megkülönböztetés tilalmának sérelmét.
Ugyanezen okból nem állapítható meg a köztulajdonban
és a magántulajdonban álló gépjármûvek üzemeltetõi
között hátrányos megkülönböztetés sem, ezért az Alkot-
mánybíróság az indítványokat – állandó gyakorlata szerint
(539/D/2005. AB határozat; ABK 2008. május, 773.) – eb-
ben a tekintetben elutasította.

2.5. Az Alkotmánybíróság ezt követõen azt vizsgálta
meg, hogy a Kkt. 21. §-ában szabályozott szigorú közigaz-
gatási felelõsség és maga a bírságot kiszabó határozat
meghozatalának módja [Kkt. 21/A. § (5) bekezdés] együt-
tesen sértik-e az ártatlanság vélelmének elvét és a tisztes-
séges eljáráshoz való jogot, azaz alkotmányellenes helyze-
tet eredményeznek-e.

A felelõsség vélelmének és az ártatlanság vélelmének
ugyanabban az eljárásban való érvényesüléséhez, ennek
alkotmányosságához a tisztességes eljáráshoz való jog
garanciális szabályainak betartása szükséges, különös te-
kintettel arra, hogy a 39/1997. (VII. 1.) AB határozat ki-
mondta, hogy az ártatlanság vélelme eljárási alapelvként
funkcionál (ABH 1997, 263, 271.).

Azt az értelmezést, hogy az ártatlanság vélelme eljárási
természetû alapelv, alátámasztja a 26/B/1998. AB határo-

zat is (az ártatlanság vélelme elfogulatlanságot, pártatlan
megközelítést, a megalapozott bizonyítás kötelezettségét,
továbbá a prejudikáció tilalmát jelenti, azaz felelõsség
megállapítása nélkül a felelõsség megállapításával járó
hátrányos jogkövetkezményeket senki ne szenvedje el).
Valójában tehát az Alkotmánybíróságnak azt kellett meg-
vizsgálnia, hogy a közigazgatási eljárás megfelel-e a tisz-
tességes eljárás alkotmányos követelményének.

2.5.1. Kiindulópontként az Alkotmánybíróság azt vizs-
gálta meg, hogy a közigazgatási bírság kiszabására milyen
eljárás keretében kerül sor, tekintettel arra, hogy a Kkt.
maga nem rendelkezik errõl. Az alkalmazandó eljárásjog-
ra pusztán a jogintézmény elnevezésébõl (,,közigazgatási”
bírság) lehet következtetni. Magáról az eljárás lefolytatá-
sáról, annak menetérõl kizárólag a Kkt. 21/A. § (5) bekez-
dése szól, további eljárási szabályt erre vonatkozóan sem
a Kkt., sem más törvény nem tartalmaz.

A Ket. nem veszi ki a közlekedési szabályszegés miatt
indított eljárást saját hatálya alól [nem sorolja fel a 13. §
(1) bekezdésében], de nem ad felhatalmazást a Kkt.-nak
sem arra, hogy az általános szabályoktól eltérõ (speciális,
sui generis) eljárás keretében kerüljön sor a bírság kisza-
bására [noha a Ket. 13. § (2) bekezdése több jogterületen
alkalmazza is ezt a megoldást]. A Ket. 13. § (3) bekezdése
értelmében a 13. § (1) és (2) bekezdésében nem említett
közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó jogszabá-
lyok e törvény rendelkezéseitõl kizárólag abban az esetben
térhetnek el, ha azt e törvény kifejezetten megengedi, illet-
ve ha az az Unió jogi aktusának vagy nemzetközi szerzõ-
désnek a végrehajtásához szükséges. Ilyen felhatalmazó
rendelkezést azonban sem a Ket., sem más nemzetközi jo-
gi dokumentumok a Kkt. vonatkozásában jelenleg nem
tartalmaznak, ennek megfelelõen a Ket. szabályait a köz-
igazgatási bírság kiszabására irányuló eljárásban alkal-
mazni kell.

2.5.2. Mivel a jogalkotó a közigazgatási bírság kisza-
básának szabályait nem vette ki a Ket. hatálya alól (azt
jelenleg a Ket. hatálya alatt tartja), ezért az Alkotmány-
bíróságnak azt kellett megvizsgálnia, hogy az eljárás meg-
felel-e a Ket. garanciális szabályainak.

Az Alkotmánybíróság mindenekelõtt utal az Európa
Tanács Miniszteri Bizottságának a közigazgatási szank-
ciókról szóló R. (91) 1. számú Ajánlására, melynek 6. szá-
mú alapelve a tisztességes közigazgatási eljárás alapelveit
kifejezetten a közigazgatási szankciók vonatkozásában
fogalmazza meg.

Ezzel az Ajánlással és az Alkotmány 57. § (1) bekezdé-
sében foglalt tisztességes eljáráshoz való joggal összhang-
ban maga a Ket. is alapelvi szinten írja elõ, hogy a közigaz-
gatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és má-
sokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Ha-
táskörét a jogszabályokban elõírt célok (esetünkben a köz-
lekedésbiztonság) megvalósítása érdekében gyakorolja
[Ket. 1. § (1) bekezdés]. A Ket. kimondja azt is, hogy
a közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem
élhet vissza, hatásköre gyakorlása során a szakszerûség, az
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egyszerûség és az ügyféllel való együttmûködés követel-
ményeinek megfelelõen köteles eljárni [Ket. 1. § (2) be-
kezdés], valamint hogy az eljárása során minden bizonyí-
tékot súlyának megfelelõen értékel, döntését valósághû
tényállásra alapozza [Ket. 2. § (3) bekezdés]. Szintén alap-
elvi szinten rögzíti a Ket., hogy az ügyfeleket megilleti
a tisztességes ügyintézéshez való jog [Ket. 4. § (1) bekez-
dés], valamint azt is, hogy a közigazgatási hatóság elõ-
mozdítja az ügyféli jogok gyakorlását [Ket. 5. § (1) bekez-
dés].

2.5.3. A Ket. általános szabályai alapján a hatóságnak
az ügyfelet az eljárás megindulásáról értesítenie is kellene,
azonban a Kkt. 21/A. § (5) bekezdése alapján az ügyfél
– a Ket.-tõl eltérõen, de erre vonatkozó felhatalmazás nél-
kül – csak a közigazgatási bírságot kiszabó határozat kéz-
hezvételével értesül az eljárás megindulásáról. A felelõs-
ségi vélelem alóli mentesülés lehetõsége (azaz az excul-
patio) kifejezetten igényli – legalább ebben az egy elem-
ben – a tényállás elõzetes tisztázását. Ezen túlmenõen nem
felel meg a szabályozás annak sem, hogy a döntés
valósághû, azaz felderített tényálláson alapuljon. E tény-
bõl következik, hogy az egyszerûsített (standardizált) eljá-
rási rendben a hatóság nem képes eleget tenni a Ket. 1. §
(2) bekezdésében foglalt ügyféllel való együttmûködési,
valamint a Ket. 50. §-ában foglalt tényállás-tisztázási köte-
lezettségének sem. A felelõsségi vélelem utólagos (az
alap-közigazgatási eljáráson kívüli) megdöntésének a le-
hetõsége fogalmilag zárja ki azt, hogy a hatóság a tényál-
lás-tisztázási kötelezettségének, valamint a tisztességes el-
járáshoz való jognak mint alapelvi követelménynek mara-
déktalanul eleget tudjon tenni.

A támadott jogszabályok által felhatalmazás nélkül ki-
alakított eljárás tehát nem felel meg az Európa Tanácsi el-
várásoknak és a Ket. elõírásainak sem.

A konkrét esetben, ahogyan a felelõsség vizsgálatakor
az Alkotmánybíróság kifejtette, az üzemben tartót terheli
a veszélyes üzem mûködésébõl eredõ felelõsség akkor is,
ha a szabályszegést maga az üzemben tartó követte el, va-
lamint akkor is, ha az általa üzemeltetett veszélyes üzemet
„másnak átengedte”, kivéve, ha a mentesülés eseteire
eredménnyel hivatkozik.

A felelõsségi vélelem alkalmazásának lehetõségét
a közigazgatási jog nem zárja – és természetébõl eredõen
nem is zárhatja – ki. A felelõsségi vélelem azonban – mint
jogtechnikai megoldás – a közigazgatási eljárásban általá-
ban csak a tisztességes eljárás fenti követelményeinek
megfelelõen alkalmazható.

Mivel a Kkt. 21/A. § (5) bekezdése jelenlegi formájában
a tisztességes eljáráshoz való jog alkotmányos követelmé-
nyeinek az indokolásban kifejtettek miatt nem felel meg,
az Alkotmánybíróság ezt a rendelkezést a határozat kihir-
detése napjával megsemmisítette. Az újraszabályozás so-
rán a törvényhozónak kell eldöntenie, hogy a bírságolási
eljárást a Ket. követelményeinek felelteti-e meg, vagy
a Ket. hatálya alól kivett új jogintézmény jellegéhez, al-
kotmányos rendeltetéséhez igazodó eltérõ szabályokat al-

kot. Mindkét esetben figyelemmel kell lennie azonban ar-
ra, hogy az eljárás ne sértse az Alkotmány garanciális sza-
bályait.

2.6. Az eljárási garanciák körében az Alkotmánybíró-
ságnak külön is meg kellett vizsgálnia, hogy – az Alkot-
mány 2. § (1) bekezdésébõl, valamint az 57. § (5) bekezdé-
sébõl fakadóan – a felelõsség alóli mentesülés eseteit [Kkt.
21/A. § (1) és (2) bekezdés] a jogalkotó ésszerû korlátok
között alakította-e ki. A mentesülés két esetkörét ismeri
a támadott rendelkezés. E szerint mentesül az üzemben tar-
tó, ha bizonyítja, hogy a gépjármû jogellenesen került ki
a birtokából, illetve, ha teljes bizonyító erejû magánokirat-
tal vagy menetlevéllel, fuvarlevéllel igazolja, hogy azt más
személy vezette, megnevezve a használó személyt. A sza-
bályozási koncepció lényege, hogy a felelõsségre vont
személy bizonyíthassa: a jogsértést nem õ követte el, azaz
hogy nem õ a felelõs. Ettõl különböznek az egyes indítvá-
nyozók által felsorolt – szubjektív – kimentési okok (szük-
séghelyzet, végszükség, vis maior). Ezekben az esetekben
ugyanis a jogsértõ nem azt igazolja, hogy nem õ volt az el-
követõ, hanem a jogsértés tényének elismerése mellett azt,
hogy a cselekményt nem vétkesen követte el. A mentesü-
lés Kkt.-ban alkalmazott esetei – az elkövetõ vétkességé-
nek avagy vétlenségének figyelmen kívül hagyásával – azt
hivatottak biztosítani, hogy az eljárás alanya csak „objek-
tív körülményekre” hivatkozva kérhesse a felelõsségre
vonás mellõzését.

E koncepciót szem elõtt tartva az Alkotmánybíróság
álláspontja szerint az objektív jogellenességre alapozott
felelõsségi vélelem ésszerû megdöntésének minimuma az,
hogy a jogszabály maradéktalanul biztosítsa annak lehetõ-
ségét, hogy a felelõsségre vont személy minden kétséget
kizáróan bizonyíthassa: a jogsértést nem õ követte el. A tá-
madott rendelkezések azonban ezt csak korlátozott mér-
tékben biztosítják.

Mivel kifejezetten egyetlen indítványozó sem kérte az
ésszerû kimentés hiánya miatt mulasztás megállapítását,
sõt erre közvetlen utalás sem található egyik indítványban
sem, ezért az Alkotmánybíróságnak azt kellett – hivatalból
eljárva – megvizsgálnia, hogy az objektív körülményekre
való hivatkozással történõ mentesülés korlátozott volta
olyan hiányosság-e, mely alkotmányellenes helyzetet
eredményez. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság áttekin-
tette a mulasztással kapcsolatos gyakorlatát.

2.6.1. Az Alkotmánybíróságnak a mulasztásban meg-
nyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására vonat-
kozó hatáskörét az Abtv. 49. §-a szabályozza, mely szerint
– hivatalból vagy indítvány alapján – mulasztásban meg-
nyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására akkor
kerülhet sor, ha a jogalkotó szerv a jogszabályi felhatalma-
zásból származó jogalkotói feladatát elmulasztotta, és
ezzel alkotmányellenességet idézett elõ. Az Alkotmánybí-
róság állandó gyakorlata szerint a jogalkotó szerv jogalko-
tási kötelezettségének konkrét jogszabályi felhatalmazás
nélkül is köteles eleget tenni, ha az alkotmányellenes hely-
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zet – a jogi szabályozás iránti igény – annak nyomán állott
elõ, hogy az állam jogszabályi úton avatkozott bizonyos
életviszonyokba, és ezáltal az állampolgárok egy csoport-
ját megfosztotta alkotmányos jogai érvényesítésének lehe-
tõségétõl [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH 1990, 83,
86.]. Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló
alkotmányellenességet állapít meg akkor is, ha alapjog ér-
vényesüléséhez szükséges jogszabályi garanciák hiányoz-
nak [37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 227,
231.].

Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló al-
kotmánysértést nemcsak akkor állapít meg, ha az adott
tárgykörre vonatkozóan semmilyen szabály nincs
[35/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 204–206.],
hanem akkor is, ha az adott szabályozási koncepción belül
az Alkotmányból levezethetõ tartalmú jogszabályi rendel-
kezés hiányzik [22/1995. (III. 31.) AB határozat, ABH
1995, 108, 113.; 29/1997. (IV. 29.) AB határozat, ABH
1997, 122, 128.; 15/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH
1998, 132, 138.]. A szabályozás tartalmának hiányos vol-
tából eredõ alkotmánysértõ mulasztás megállapítása eseté-
ben is a mulasztás vagy a kifejezett jogszabályi felhatal-
mazáson nyugvó, vagy ennek hiányában, a feltétlen jog-
szabályi rendezést igénylõ jogalkotói kötelezettség elmu-
lasztásán alapul [4/1999. (III. 31.) AB határozat, ABH
1999, 52, 57.].

Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint mulasztásban
megnyilvánuló alkotmánysértés megállapítható akkor is,
ha az adott kérdés tekintetében van ugyan szabályozás, de
az Alkotmány által megkívánt jogszabályi rendelkezés
hiányzik [22/1995. (III. 31.) AB határozat, ABH 1995,
108, 113.], és akkor is, ha a jogalkotó nem megfelelõ tarta-
lommal szabályozott és ezáltal alkotmányellenes helyzet
állt elõ [15/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH 1998, 132,
138–139.].

Ez utóbbi esetkört figyelembe véve az Alkotmánybíró-
ságnak azt kellett eldöntenie, hogy a jogalkotó által válasz-
tott megoldás – a kimentési lehetõségek korlátozott volta –
ellentétes-e az Alkotmánnyal, azaz van-e olyan alkotmá-
nyos rendelkezés, melybõl levezethetõ a szabályozás elég-
telen volta.

2.6.2. Az Alkotmánybíróság ebben a kérdésben osztja
az egyik indítványozó azon álláspontját, miszerint az ob-
jektívnek tekintett közigazgatási szankciókkal szemben is
követelmény, hogy legyen – akár objektív – személyes fe-
lelõsségi alapja. Az Alkotmánybíróság a 498/D/2000. AB
határozatában az objektív felelõsségi szankciónak tekin-
tett építésügyi bírsággal szemben is azt a követelményt fo-
galmazta meg, hogy az a jogsértésért való felelõsség érvé-
nyesítésének módja legyen (ABH 2003, 1202, 1206.).

A jelen ügy tárgyaként megjelölt jogszabályi rendelke-
zések alkalmazása esetén akkor is meg kell bírságolni az
üzemben tartót mint a jogsértés vélelmezett elkövetõjét, ha
más hatósági (szabálysértési) határozat nem az õ felelõs-
ségét állapítja meg. Mivel a szabálysértési és a közigazga-
tási eljárás lefolytatásának sorrendjére a jogszabályok nem

tartalmaznak semmilyen elõírást, elõfordulhat egyrészt
olyan eset, hogy a szabálysértési eljárásban bizonyítottá
válik, hogy nem az üzemben tartó követte el a szabálysér-
tést, azonban ez a tény a közigazgatási eljárásban – annak
korábbi befejezõdése miatt – már nem használható fel.
Ekkor az üzemben tartó felelõsségének ésszerû alapja
nincs. Másrészt az üzemben tartónak arra sincs lehetõsége,
hogy a szabálysértési eljárásban felhasznált bizonyítékok
alapján megállapított tényállás egyes elemeit (azt, hogy
nem õ vezette a gépjármûvet) az ellene még folyamatban
lévõ közigazgatási eljárásban felhasználja. Ezen bizonyí-
tékokat továbbá sem a fellebbezés folytán eljáró másod-
fokú közigazgatási hatóság (országos rendõrfõkapitány,
2010. január 1-jét követõen a budapesti rendõrfõkapitány),
sem pedig a határozat felülvizsgálata során eljáró bíróság
– mely csak a határozat jogszabálysértõ jellegét vizsgál-
hatja – nem veheti figyelembe.

Emellett a jogállamisággal ellentétes eredményre vezet
az is, hogy a hatóság kimentésként kizárólag teljes bizo-
nyító erejû magánokiratot fogad el, közokiratot (szabály-
sértési hatóság, bíróság határozata) azonban nem.

Az Alkotmánybíróság jelen határozat indokolásának
IV. 2.3.2. pontjával összhangban ismét utal arra, hogy
a jogalkotó nem köteles a más jogágakban (polgári jog,
büntetõ jog) érvényesülõ felelõsség alóli mentesülés estei-
nek teljeskörû átvételére. Az Alkotmányból nem fakad
olyan szabályozási kényszer, mely a jogalkotótól ezt meg-
követelné, ugyanakkor nincs is elzárva attól, hogy a más
jogágakban bevett kimentési okokat (pl. szükséghelyzet
– Ptk. 107. §, végszükség – Btk. 30. §, vis maior – Ptk.
345. §) megfelelõen alkalmazza.

Az Alkotmány 57. §-ának (5) bekezdése szerint a min-
denkit megilletõ jogorvoslati jog az Alkotmánybíróság
gyakorlatában a hatékony jogvédelem meglétének köve-
telményét jelenti [39/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH
1997, 263, 272.; 21/1997. (III. 26.) AB határozat, ABH
1997, 103, 106.].

A vizsgált jogalkotói megoldás – a törvényi mentesülési
okok szûkítése – megakadályozza a közigazgatási eljárás
alanyát abban, hogy további ésszerû indokokkal a vele
szemben fennálló felelõsségi vélelmet megdöntse. Az ez-
zel kapcsolatos hatékony jogorvoslati eljárás speciális sza-
bályainak hiánya tehát olyan helyzetet teremt, amelyben
sérül egyrészt az Alkotmány 57. § (5) bekezdése, másrészt
az Alkotmány 2. §-a (1) bekezdésében kimondott demok-
ratikus jogállam elvének az a követelménye is, miszerint
az Alkotmány azt garantálja, hogy ne szülessen olyan tör-
vényi szabály, amely a bírói eljárás eredményének helyes-
ségét eleve kizárja. „Az anyagi igazság érvényre juttatását
ellehetetlenítõ szabályozás éppúgy sérti az Alkotmány 2. §
(1) bekezdését, a jogállamiság elvét, mint az eljárási ga-
ranciák hiánya.” [4/1998. (III. 1.) AB határozat, ABH
1998, 71, 77.]

Ezeknek a követelményeknek a Kkt. vizsgált rendelke-
zései nem felelnek meg, mivel a jogalkotó elmulasztotta
megalkotni azokat a szabályokat, melyek a támadott jogi
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konstrukció alkotmányos mûködéséhez elengedhetetle-
nek. A Kkt. nem biztosítja a felelõsség alóli ésszerû mente-
sülést minden olyan esetben, amikor az üzemben tartó
a közigazgatási eljárás során – a Kkt. 21/A. § (1) és (2) be-
kezdéseinek esetein kívül is – minden kétséget kizáró mó-
don bizonyítja, hogy a szabálysértést nem õ követte el.
A fentiek szerint az Alkotmánybíróság a mulasztásban
megnyilvánuló alkotmányellenességet megállapította, és
az Abtv. 49. §-a (1) bekezdésének megfelelõen, határidõ
tûzésével felhívta a törvényhozót jogalkotási kötelezettsé-
gének teljesítésére. Az Alkotmánybíróság nyomatékosan
utal arra, hogy a jogalkotó feladata és alkotmányos köte-
lessége, hogy – a kimentési okok megfelelõ bõvítésével –
a jogbiztonság követelményének megfelelõ normát alkos-
son.

3. Ezt követõen az Alkotmánybíróság a Kkt. 21/A. §
(3) bekezdésének alkotmányosságát vizsgálta meg és meg-
állapította, hogy ellentétes a jogbiztonság követelményé-
vel az, ha a felelõsségi vélelem megdöntése ellenére – be-
hajthatatlanság esetén – mégis az üzemben tartót kötelezik
a bírság megfizetésére.

3.1. A jogalkotó lényegében egy speciális, törvényen
alapuló, mögöttes (quasi kezesi) helytállási kötelezettsé-
get teremtett. Az indítványozók által támadott jogszabályi
rendelkezés azonban e tekintetben nem hasonlítható össze
a polgári jogi fõ- és járulékos felelõsségi szabályokkal. A
különbség abban áll, hogy a Ptk. hasonló tartalmú rendel-
kezései esetében a kezesi helytállás vagy kötelezettség
csak konkrét szerzõdésszegés és/vagy károkozás esetén áll
be. A közlekedési szabályok megszegése esetében azon-
ban konkrét károkozás nem következik be, tényleges (sze-
mély szerint meghatározható) károsult pedig nincs. Ez azt
eredményezi, hogy a Kkt. 21/A. § (3) bekezdése esetében
a magát kimentõ üzemben tartó felelõsség nélkül köteles
helytállni, melynek célja így elsõsorban az állam anyagi
érdekeinek védelme, a bírság megfizetésébõl származó
állami bevétel biztosítása.

A Kkt. 21/A. § (2) bekezdésében ugyanis arról van szó,
hogy az üzemben tartó jogszabályszerûen, azaz teljes bi-
zonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatkozattal adja
másnak a használatába a jármûvet. A használó a teljes
bizonyító erejû magánokirat, menetlevél, fuvarlevél elké-
szítésével, majd az üzemben tartó ennek a hatóság részére
történõ bemutatásával, illetve az ebben feltüntetett sze-
mély megnevezésével mindent megtett annak érdekében,
hogy a – bizonyítás terhét egyébként nem viselõ – hatóság
a tényleges jogsértõvel szemben tudja kiszabni a közigaz-
gatási bírságot (és az esetleges további szabálysértési
szankciót).

A bírságot a szabályszegõ magatartás miatt szabja ki
a hatóság, és azt az állam javára kell megfizetni. A Kkt.
21. § (1) bekezdésében foglalt esetekben veszélyhelyzet
ugyan elõáll, azonban sem károsult, sem kár ebben a hely-
zetben nincs. Emiatt a károsulti érdek elõnyben részesítése
nem eleme a szabályozásnak, az állam ebben az esetben

nem tekinthetõ károsultnak. A közlekedés biztonságának
javítása, a közlekedési morál pozitív irányú változtatása,
illetve a közlekedési balesetek számának csökkentése sem
indokolja a mögöttes felelõsségi konstrukció bevezetését,
mivel a szabályszegõ személye ebben az esetben bizonyí-
tottan elválik az üzemben tartó személyétõl.

A jogsértés miatt kiszabott közigazgatási bírság behaj-
tásának a kockázata az államot terheli. Jogállami keretek
között nincs lehetõség arra, hogy a jogalkotó a felelõsség
alól már mentesült üzemben tartót utóbb mégis arra köte-
lezze, hogy ezt a kockázatot az állam helyett viselje. Az
Alkotmánybíróság ezzel összefüggésben ugyanakkor utal
arra, hogy a jogalkotó nincs elzárva attól, hogy a közigaz-
gatási bírság szabályszegõn való behajthatatlansága esetén
a már a kimentés alapjául szolgáló okirat alapján ismertté
vált személlyel szemben szabálysértési eljárást kezdemé-
nyezve szabálysértési eljárásban szankciót (adott esetben
pénzbírságot) szabjon ki, mely meg nem fizetése esetén
– a törvényben meghatározott végrehajtási eljárás lefolyta-
tása után – adók módjára behajtható, illetve elzárásra is
átváltoztatható.

A Kkt. 21/A. § (3) bekezdése tehát a fent kifejtettek
miatt a jogbiztonság követelményébe ütközik, ezért azt az
Alkotmánybíróság megsemmisítette.

3.2. A Kkt. 21/A. § (3) bekezdése az egyik indítványo-
zó szerint az emberi méltósághoz való jogot sérti, mert al-
kotmányosan csak a bûnös elkövetõt lehet megbüntetni.

Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint,
ha az indítvánnyal támadott jogszabályt vagy annak részét
az Alkotmány valamely rendelkezésébe ütközõnek minõ-
síti, és ezért azt megsemmisíti, akkor a további alkotmányi
rendelkezés esetleges sérelmét – a már megsemmisített
jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben – érdemben
nem vizsgálja [44/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH
1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.) AB határozat, ABH
1996, 37, 44.; 61/1997. (XI. 19.) AB határozat, ABH 1997,
361, 364.; 15/2000. (V. 24.) AB határozat, ABH 2000,
420, 423.; 16/2000. (V. 24.) AB határozat, ABH 2000,
425, 429.; 29/2000. (X. 11.) AB határozat, ABH 2000,
193, 200.; 32/2005. (IX. 15.) AB határozat, ABH 2005,
329, 342–343.].

Mivel az Alkotmánybíróság a Kkt. 21/A. § (3) bekezdé-
sét az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt rendelke-
zésekbe ütközõnek minõsítette, ezért a Kkt. e rendelkezé-
sének az Alkotmány 54. §-ával való – indítványozó által
vélt – ellentétét már nem vizsgálta.

4. Az Alkotmánybíróság azt követõen a Kkt. 21/B. §
(1) és (2) bekezdését – a közigazgatási és a szabálysértési
eljárás viszonyát – vizsgálta meg abból a szempontból,
hogy az megfelel-e a jogállamiság és a jogbiztonság alkot-
mányos követelményének.

Az Alkotmánybíróság már egy korai határozatában
[9/1992. (I. 30.) AB határozat] kimondta, hogy „[a] jogál-
lam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbizton-
ság az állam – s elsõsorban a jogalkotó – kötelességévé
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teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterü-
letei és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelmûek,
mûködésüket tekintve kiszámíthatóak és elõreláthatóak le-
gyenek a norma címzettjei számára. Vagyis a jogbiztonság
nem csupán az egyes normák egyértelmûségét követeli
meg, de az egyes jogintézmények mûködésének kiszámít-
hatóságát is. Ezért alapvetõek a jogbiztonság szempontjá-
ból az eljárási garanciák. Csak formalizált eljárás szabá-
lyainak követésével keletkezhet érvényes jogszabály, csak
az eljárási normák betartásával mûködnek alkotmányosan
a jogintézmények” (ABH 1992, 59, 65.).

Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – azt vizsgál-
ta meg, hogy a szabályozás olyan hiányosságban szen-
ved-e, mely alkotmányellenes helyzetet eredményez. Erre
tekintettel az Alkotmánybíróság utal a jelen határozat in-
dokolásának IV. 2.6.1. pontjában kifejtett, a jogalkotói
mulasztással összefüggésben kialakult gyakorlatára.

Megvizsgálva a Kkt. 21/B. § (1) és (2) bekezdését az Al-
kotmánybíróság megállapította, hogy a közigazgatási és
a szabálysértési eljárás egymáshoz való viszonyának sza-
bályozása az alábbi indokok miatt nem felel meg a jogbiz-
tonság alkotmányos követelményének.

2009. február 1. napjával a közrend, valamint az igaz-
ságszolgáltatás mûködésének védelme érdekében szük-
séges egyes törvénymódosításokról szóló 2008. évi
LXXIX. törvény az Szt. 134. § (1) bekezdését akképp mó-
dosította, hogy a szabálysértést meghatározó jogszabály-
ban megállapított esetekben a hatóságok a szabálysértés
tetten ért elkövetõjét helyszíni bírsággal sújthatják, kivé-
ve, ha az elkövetõvel szemben az eljárás alapjául szolgáló
cselekmény miatt közigazgatási bírság kiszabásának van
helye. A törvénytervezet indokolása szerint a módosítás
azért szükséges, mert a Kkt. 21/B. § (2) bekezdése nem
egyértelmû abban a vonatkozásban, hogy a rendelkezés
a helyszíni bírságra is kiterjed-e. Az Szt. módosítása egy-
értelmûvé teszi: a közigazgatási bírság kiszabása mellett
helyszíni bírság kiszabására nincs lehetõség. A Kkt. ezen
módosítása azonban az Alkotmánybíróság megítélése sze-
rint nem orvosolja maradéktalanul a közigazgatási és
a szabálysértési eljárás egymáshoz való viszonyának ren-
dezetlenségét.

A Kkt. 21/B. § (1) bekezdése tömören fogalmazza meg
a közigazgatási és a szabálysértési eljárás párhuzamos
lefolytatásának lehetõségét. Nem rendelkezik azonban
arról, hogy az eljárások egyidõben kezdõdnek és fejezõd-
nek-e be, vagy egymást követõen folynak. E kérdésnek az
egyértelmû rendezése azért volna a jogbiztonság szem-
pontjából elengedhetetlenül fontos, mert egyrészt az egyik
eljárásban kiszabható jogkövetkezménytõl függ a másik
eljárásban alkalmazható szankció, másrészt az egyik eljá-
rásban hozott határozat eredménye (például az elkövetõ
kilétének megállapítása) a másik eljárásra is hatással lehet.
A támadott rendelkezésbõl nem derül ki az sem, hogy min-
den egyes esetben megindul-e mindkét eljárás, avagy sem.
Nem szólnak a támadott rendelkezések arról sem, hogy
amennyiben valamelyik eljárás nem indul meg, akkor an-
nak mi az oka. Jogbizonytalanságot okoz az is, hogy a jog-

alkotó nem szabályozta azt az esetet, amikor halmazatban
olyan cselekményeket követnek el, melyek közül egyesek
közigazgatási bírsággal is sújthatók, mások azonban kizá-
rólag szabálysértési eljárásban bírálhatóak el.

A Kkt. 21/B. § (2) bekezdése értelmében nemcsak
a közigazgatási bírság tényleges kiszabása, hanem már
pusztán a kiszabásának lehetõsége kizárja a szabálysértési
eljárásban a pénzbírság alkalmazását (pénzbírság nem
szabható ki azzal szemben, akivel szemben közigazgatási
bírság kiszabásának van helye). Az eljárások egymáshoz
való viszonyának – elõbbiekben kifejtett – idõbeli rende-
zetlensége folytán elõállhat olyan helyzet is, hogy a köz-
igazgatási eljárásban a bírság kiszabásának elmaradása ki-
zárja az adott esetben már befejezõdött szabálysértési eljá-
rásban pénzbírság alkalmazását. További jogbizonytalan-
ságot eredményez az is, hogy a közigazgatási eljárásban
egy vélelem alapján születik döntés a vélelmezett szabály-
szegõ ellen, ezzel párhuzamosan a szabálysértési eljárás-
ban ugyanazért a cselekményért egy másik személlyel
szemben szabhatnak ki pénzbírságot, akinek a személye
a szabálysértési eljárás folyamán válik bizonyítottá. Ez azt
eredményezi, hogy egyetlen magatartásért (melyet fogal-
milag is csak egyetlen személy követhetett el) különbözõ
eljárásokban különbözõ személyek felelnek, és mindkettõ-
jükkel szemben alkalmazhatóak a törvényben foglalt jog-
következmények, azaz adott esetben mindketten pénzbír-
sággal sújthatók.

Végül az Alkotmánybíróság utal arra is, hogy az eljárá-
sok egymáshoz való viszonyának rendezése, valamint a ki-
szabható jogkövetkezmények összhangjának megterem-
tése során a jogalkotónak figyelembe kell vennie vala-
mennyi, az adott eljárásokban alkalmazható szankciót, ide
értve a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló
jogszabály alapján alkalmazható büntetõpontokat is.

Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint mulasztásban
megnyilvánuló alkotmánysértés megállapítható akkor is,
ha a jogalkotó nem megfelelõ tartalommal szabályozott és
ezáltal alkotmányellenes helyzet állt elõ [15/1998. (V. 8.)
AB határozat, ABH 1998, 132, 138–139.].

A fenti okokból a közigazgatási- és a szabálysértési bír-
ságolási eljárások közötti összhang hiánya miatt az Alkot-
mánybíróság az Alkotmány 2. § (1) bekezdését sértõ, mu-
lasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapí-
tott meg, és az Abtv. 49. §-a (1) bekezdésének megfele-
lõen, határidõ tûzésével felhívta a törvényhozót jogalkotá-
si kötelezettségének teljesítésére.

5. Ezt követõen az Alkotmánybíróság a fenti felelõssé-
gi formákhoz szorosan nem kapcsolódó indítványi kérel-
meket bírálta el.

5.1. Az egyik indítványozó szerint az Alkotmány 59. §
(1) bekezdésében foglalt jóhírnévhez való jogot sérti, ha az
üzemben tartó akkor is bírsággal sújtható, ha nem nyer
bizonyítást, hogy a szabálysértés idején a jármûvet õ ve-
zette. Az Alkotmánybíróság a 942/B/2001. AB határozat-
ban akképp értelmezte a jóhírnévhez való jogot, hogy az az
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általános személyiségi jog anyajogából fakadó nevesített
jog, amely a személy megítélését hivatott védeni a valótlan
és a személy hátrányos megítélésére alkalmas közlésekkel
szemben (ABH 2004, 1561, 1575.). A jóhírnévhez való
jog e tartalmát maga az objektív felelõsség intézménye
[Kkt. 21. § (1) és (2) bekezdés] nem sérti. Az Alkotmány-
bíróság utal a jelen határozat indokolásának IV. rész
2.1. pontjában kifejtettekre, miszerint az üzemben tartó fe-
lelõssége magából az üzemeltetés során elõforduló sza-
bályszegésbõl ered. Önmagában az a jogszabályi rendel-
kezés, miszerint az üzemeltetés során elõforduló szabály-
szegésekért az üzemben tartó felel, nem sérti az üzemben
tartó jó hírnevét, a törvényi vélelemre alapított felelõsség
ténye nem eredményezi személye hátrányos megítélését.
Erre tekintettel az Alkotmánybíróság az indítványt ebben
a vonatkozásban elutasította.

5.2. A vállalkozás szabadságát biztosító alkotmányos
rendelkezés sérelmét az egyik indítványozó abban látja,
hogy a gépjármûvek bérbeadásával üzletszerûen foglalko-
zó vállalkozások kötelesek a bérbe adott jármûvekkel el-
követett szabálysértések miatt kiszabott közigazgatási bír-
ság megfizetésére.

Az Alkotmánybíróság a 617/B/2005. AB határozatában
az autópálya pótdíj megfizetésének a gépjármû tulajdono-
sára (mint tipikus, leggyakoribb üzemben tartójára) telepí-
tésével összefüggésben megállapította, hogy „a jogalkotó
a mögöttes felelõsség egy speciális formájáról rendelke-
zett, ami a Ptk. általános szabályából levezethetõ, és amely
konkrétan az autópálya használati jogosultság ellenõrzésé-
re kialakított rendszer sajátosságából fakad. Az Alkot-
mánybíróság utal továbbá arra is, hogy a tulajdonos
(üzemben tartó) nincs elzárva attól, hogy szerzõdésben
elõre kikösse a gépjármûvet használó tevékenysége vagy
mulasztása miatt utólag felmerülõ költségek megfizeté-
sének kötelezettségét, erre biztosítékot (kauciót) kérjen
a gépjármûvet ténylegesen használótól, illetve az eljárás
során a tényleges használót megnevezve saját mögöttes
felelõsségét utólag vitassa (...) és ennek során a felelõsség
alól magát kimentse” (ABK 2008. április, 620, 623.).

Az Alkotmánybíróság ezen álláspontját jelen ügyben is
irányadónak tartja. A vállalkozás jogának az indítványozó
által állított sérelme az objektív felelõsség megteremtésé-
vel nem valósul meg. Az Alkotmánybíróság az 54/1993.
(X. 13.) AB határozatában kimondta, hogy a vállalkozás
joga a vállalkozások számára az állam által teremtett köz-
gazdasági feltételrendszerbe való belépés lehetõségének
biztosítását jelenti. A vállalkozás joga annyit jelent, hogy
az állam ne akadályozza meg, ne tegye lehetetlenné a vál-
lalkozóvá válást. A vállalkozás jogától különbözõ kérdés
az, hogy a vállalkozó milyen közgazdasági feltételrend-
szerbe lép be (ABH 1993, 340, 341–342.). Jelen esetben
a közgazdasági feltételrendszer egyik eleme, hogy a gép-
jármûvek bérbeadásával üzletszerûen foglalkozók számít-
hatnak arra, hogy ha a bérbevevõ szabályszegést követ el,
a hatóság közigazgatási bírságot szab ki. E tekintetben
a bérbeadók nincsenek elzárva attól, hogy a rentábilis mû-

ködés érdekében az e kockázatból származó veszteséget
a bérleti díjba beépítsék, utólag annak megtérítését köve-
teljék, vagy a bérleti szerzõdés megkötésével egyidejûleg
teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalják a használó
nyilatkozatát, biztosítva ezzel a felelõsség alóli mentesü-
lés lehetõségét. Erre tekintettel a vállalkozáshoz való jog
sérelme nem állapítható meg, így az Alkotmánybíróság az
indítványt a Kkt. 21. § (2) bekezdése tekintetben is elutasí-
totta.

5.3. Egy másik indítvány szerint az Alkotmány 57. §
(5) bekezdése azért sérül, mert az R. 1–7. számú melléklete
nem biztosít mérlegelési jogkört a bírság kiszabásával
kapcsolatban a hatóság részére. Az R. módosításáról szóló
69/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. §-a az R. 1. §-át akképp
módosította, hogy egy új, (3) bekezdést iktatott be, mely-
nek értelmében a bírságot kiszabó határozat méltányos-
ságból történõ módosításának, visszavonásának nincs
helye. Ezért az Alkotmánybíróság a vizsgálatot e rendelke-
zésre is kiterjesztette.

Az Alkotmánybíróság e körben ismételten utal
a 498/D/2000. AB határozatra, mely szerint a jogalkotó
széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik a szankció alkal-
mazási feltételeinek, mértékének szabályozása során. A
jogalkotó döntési szabadságának csak az Alkotmány ren-
delkezései szabnak korlátot. Ugyanezen határozat szerint
az Alkotmány 57. § (5) bekezdésébõl nem következik
kényszerítõen a jogalkotónak az a kötelezettsége, hogy va-
lamely közigazgatási hatáskör gyakorlása során mérlege-
lési jogkört adjon a jogalkalmazónak, s nem vezethetõ le
a jogorvoslathoz való jogból a méltányosság gyakorlására
való jogszabályi felhatalmazás kötelezettsége sem (ABH
2003, 1202, 1208.). Erre tekintettel az R. támadott rendel-
kezései, melyek összegszerûen határozzák meg az egyes
szabályszegésekhez kapcsolódó bírságmértékeket, vala-
mint az R. méltányosság kizárását kimondó 1. § (3) bekez-
dése nem alkotmányellenesek, így az Alkotmánybíróság
az indítványt elutasította.

5.4. Egy másik indítványozó szerint az objektív fele-
lõsség a nullum crimen sine lege és a nulla poena sine lege
elvét, valamint a visszaható hatályú büntetõ jogalkotás
alkotmányos tilalmát is sérti.

Az Alkotmánybíróság a fenti jogelveket – állandó gya-
korlata szerint – a büntetõjogi legalitás alkotmányos elve
alapján értelmezi. Tartalmuk általánosságban arra irányul,
hogy a büntetõjogi felelõsségre vonásnak, az elítélésnek és
a megbüntetésnek kell törvényesnek lennie, valamint hogy
az elkövetõket csak az elkövetéskor hatályos törvény alap-
ján lehet bûnösnek nyilvánítani és büntetéssel sújtani.
A közigazgatási bírság mint objektív szankció, sem jogági
besorolása, sem pedig egyes jellemzõi alapján – nem bün-
tetés, nem eredményez büntetett elõéletet – nem hozható
összefüggésbe a büntetõjogban alkalmazandó fenti alkot-
mányos elvek sérelmével. Az Alkotmánybíróság állandó
gyakorlata szerint az érdemi alkotmányossági összefüggés
hiánya az indítvány elutasítását eredményezi

1910 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 12. szám



[698/B/1990. AB határozat, ABH 1991, 716–717.;
108/B/1992. AB határozat, ABH 1994, 523–524.;
19/2004. (V. 26.) AB határozat, ABH 2004, 321, 343.],
ezért az indítványt e tekintetben is elutasította.

5.5. Az egyik indítványozó szerint a Kkt. 21. § (1) be-
kezdése nem ad lehetõséget arra, hogy a hatóság a bírság
kiszabása során értékelje a cselekmény társadalomra
veszélyességét, valamint az elkövetõ szociális helyzetét,
mely az Alkotmány 70/E. §-ában foglalt szociális bizton-
sághoz való jogot sérti. Az Alkotmánybíróság számos ha-
tározatában értelmezte a szociális biztonsághoz való jog
tartalmát (pl. 32/1991. (VI. 6.) AB határozat, ABH 1991,
146.), azonban az indítványozó által hivatkozott okból
a támadott rendelkezés nem hozható összefüggésbe az
Alkotmány 70/E. §-ával, erre tekintettel az indítványt el-
utasította.

5.6. Egy másik indítványozó úgy vélte, hogy a Kkt.
21. § (1) bekezdése, valamint a 21/A. § (2) bekezdése
ellentétes az Szt. 1. § (1) bekezdésével, valamint az
5. §-ával, hiszen az Szt. rendelkezései a szándékos vagy
gondatlan elkövetésrõl tesznek említést, nem pedig az at-
tól független, objektív felelõsségrõl rendelkeznek. Ez az
indítványozó szerint a jogbiztonság sérelmét eredményezi.
Egy másik indítványozó azzal érvelt, hogy a közigazgatási
eljárás során nem különülnek el a Ket., valamint az Szt.
szabályai, ami a Jat. 18. § (3) bekezdésével ellentétes és
így a jogbiztonság követelményének sérelme miatt alkot-
mányellenes.

Az Alkotmánybíróság e határozatban is több alkalom-
mal rámutatott arra, hogy a támadott jogszabályok által lét-
rehozott objektív felelõsségi rendszer az Szt. által szabá-
lyozott szabálysértési felelõsségtõl független jogintéz-
mény. Az Szt. a tényleges elkövetõ szabálysértési felelõs-
ségének érvényesítését szolgálja, a Kkt. az üzemben tartó,
illetve a használó felelõsségérõl rendelkezik. A két jogsza-
bály párhuzamosan érvényesül, egymással nem konkurál,
így a jogbiztonság sérelme nem merül fel, ezért az Alkot-
mánybíróság az indítványt elutasította.

5.7. Az Alkotmánybíróság elutasította azt az indítványt
is, mely annak megállapítását kérte, hogy az Alkotmány
35. § (2) bekezdésébe ütközik az R. közigazgatási bírság-
ról rendelkezõ része [R. 1. § (1) bekezdés], mely a vétkes-
séget figyelmen kívül hagyja annak ellenére, hogy a Ket.
61. § (1) bekezdése a bírság kiszabásának feltételéül a kö-
telezettség vétkes megszegést tekinti. Az Alkotmánybíró-
ság utal arra, hogy a Ket. 61. §-a az eljárás akadályozásá-
nak következményeirõl rendelkezik, azaz az eljárási bírság
kiszabásának lehetõségét szabályozza. E rendelkezések és
az R. 1. § (1) bekezdésében foglalt anyagi jogi bírság kö-
zött összefüggés nem állapítható meg. Erre tekintettel az
R. 1. § (1) bekezdése nem ütközik a Ket. 61. § (1) bekezdé-
sével, nem sérti az Alkotmány 35. § (2) bekezdését sem,
ezért az Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

5.8.1. Az egyik indítványozó Kkt. 21/A. § alkotmá-
nyosságát az Alkotmány 70/D. §-ába való vélt ütközés
miatt támadta. Az Alkotmány 70/D. §-a lehetõ legmaga-
sabb testi és lelki egészséghez való jogról rendelkezik. Az
Alkotmánybíróság álláspontja szerint a kimentési okok
rendszere nem áll alkotmányjogilag értékelhetõ összefüg-
gésben az Alkotmány 70/D. §-ával, ezért állandó gyakor-
lata szerint az indítványt elutasította.

5.8.2. Egy másik indítványozó a Kkt. 21. §-át a tulaj-
donhoz való jogba ütközõnek vélte. A 498/D/2000. AB
határozatában az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
az építésügyi bírságra vonatkozó szabályozás alkotmá-
nyossága az Alkotmány 13. §-ában szabályozott tulajdon-
hoz való joggal összefüggésben nem vizsgálható. Ki-
mondta, hogy az Alkotmány 13. §-a a tulajdonhoz való jog
jogszerû gyakorlását korlátozó állami közhatalmi beavat-
kozással szemben védi a tulajdonost, nem biztosít védel-
met a jogszerûtlen tulajdonosi magatartás jogkövetkezmé-
nyeként alkalmazott közigazgatási jogi szankciókkal
szemben (ABH 2003, 1202, 1207.).

Az Alkotmánybíróság hasonlóan rendelkezett a jövedé-
ki bírság alkotmányellenességét vizsgáló 895/B/2000. AB
határozatában, miszerint a jövedéki bírság, mint a jövedéki
ellenõrzés egyik lehetséges jogkövetkezménye (szankció-
ja) önmagában nem jelenti sem az alkotmányosan védett
tulajdon elvonását, sem annak korlátozását. A jogellenes
magatartás jogkövetkezményeként alkalmazandó szank-
ció [a jogellenesen birtokolt jövedéki termék mennyisége
után fizetendõ jövedéki bírság] az indítványozó által kifej-
tett indokokkal nem hozható alkotmányosan értékelhetõ
kapcsolatba az Alkotmány 13. § (1) bekezdésével (ABK
2008. január, 68, 69.).

Az Alkotmánybíróság fenti ügyekben elfoglalt állás-
pontja jelen esetben is alkalmazandó. Erre tekintettel
a közigazgatási bírság, mint a jogsértés következménye az
alkotmányos tulajdonvédelemmel nem hozható összefüg-
gésbe, így az Alkotmánybíróság – következetes gyakorlata
alapján – az indítványt ebben a tekintetben is elutasította.

5.9. Az egyik indítvány szerint az, hogy kormányren-
delet és nem törvény határozza meg a közigazgatási bírság
alapjául szolgáló szabályszegéseket, az Alkotmány 8. §
(2) bekezdésébe ütközik. Ezzel összefüggésben azonban
az indítványozó nem jelölte meg, hogy álláspontja szerint
mely alapjog szenved sérelmet. Tekintettel arra, hogy az
indítvány ezen része – a sérülni vélt alapjog megjelölése
hiányában – érdemben nem bírálható el, azért az Alkot-
mánybíróság az indítványt az Ügyrend 29. § d) pontja
alapján visszautasította.

5.10.1. Az egyik indítványozó a Kkt. 21/A. § (3) bekez-
dését a nemzetközi jog általános szabályaival [Alkotmány
7. § (1) bekezdés] tartja ellentétesnek.

Az Alkotmánybíróság több határozatában [pl. 72/2006.
(XII. 15.) AB határozat, ABH 2006, 861.] hangsúlyozta,
hogy az Abtv. 20. §-a szerint minden esetben csak az arra
jogosult indítványa alapján járhat el. Az Abtv. 21. § (3) be-
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kezdése értelmében pedig az Abtv. 1. § c) pontja szerinti
– jogszabály, valamint állami irányítás egyéb jogi eszköze
nemzetközi szerzõdésbe ütközésének vizsgálatára irá-
nyuló – eljárást csak meghatározott szervek, illetve szemé-
lyek kezdeményezhetnek (Országgyûlés, annak állandó
bizottsága, vagy bármely országgyûlési képviselõ, a köz-
társasági elnök, a Kormány vagy annak tagja, az Állami
Számvevõszék elnöke, a Legfelsõbb Bíróság elnöke, vala-
mint a legfõbb ügyész). Mivel az indítványozó nem tarto-
zik ebbe a körbe, az Alkotmánybíróság az Ügyrend 29. §
c) pontja alapján – az indítványozói jogosultság hiánya
miatt – az indítványt ebben a részében érdemi vizsgálat
nélkül visszautasította.

5.10.2. Egy másik indítványozó a Kkt. támadott rendel-
kezései nemzetközi szerzõdésbe ütközését is állította. Az
Alkotmánybíróság határozatai indokolásában számos
esetben figyelemmel van a Római Egyezményre, illetve az
EJEB gyakorlatára, azonban az Abtv. 21. § (3) bekezdése
a nemzetközi szerzõdésbe ütközés vizsgálatát meghatáro-
zott személyek és szervek indítványához köti [26/1992.
(IV. 30.) AB határozat, ABH 1992, 135, 148.]. Az indítvá-
nyozó nem tartozik az Abtv. 21. § (3) bekezdése szerinti
személyi körbe, ezért a Kkt. kifogásolt rendelkezéseinek
nemzetközi szerzõdésbe ütközésének vizsgálatára irányu-
ló eljárás kezdeményezésére nem jogosult, így az Alkot-
mánybíróság az indítványt az Ügyrend 29. § c) pontja
alapján visszautasította.

5.10.3. Végül egy harmadik indítványozó szerint a Kkt.
48. § (3) bekezdés a) pontja 20. és 21. alpontja ellentétben
áll az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R (91)
1. sz. Ajánlásával. Az Alkotmánybíróság hatáskörét az
Abtv.1. § a)–h) pontjai határozzák meg. Sem ez a felsoro-
lás, sem más törvény nem utalja az Alkotmánybíróság ha-
táskörébe a jogszabályok és a nemzetközi ajánlások össz-
hangjának alkotmányossági vizsgálatát. Erre figyelemmel
az Alkotmánybíróság az Ügyrend 29. § b) pontja alapján
az indítványt ebben a részében visszautasította.

5.11. Az egyik indítványozó a Kkt. 21/B. §-át a kétsze-
res értékelés tilalmába ütközõnek vélte, ezzel kapcsolat-
ban azonban nem jelölte meg az Alkotmány sérülni vélt
rendelkezését. Egy másik indítványozó szerint a Kkt. 21. §
(1) bekezdése sérti az Alkotmány 55. § (1) bekezdését, va-
lamint az 57. § (1) bekezdését is, azonban erre vonatkozó
indokokat nem terjesztett elõ. A harmadik indítványozó
a Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pontja 20. és 21. alpontját vélte
az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe ütközõnek, azonban
kérelmét nem indokolta meg.

Az Abtv. 22. § (2) bekezdése szerint az Alkotmánybíró-
ság határozott kérelem alapján jár el, mely kérelemben há-
rom feltételnek kell együttesen fennállnia: egyrészt a kére-
lemnek tartalmaznia kell a sérelmezett jogszabályi rendel-
kezést, továbbá az Alkotmány érintett szakaszát, valamint
azt az indokot, amely alapján az indítványozó az alkot-
mánysértést fennállónak véli. Az Alkotmánybíróság kö-
vetkezetes gyakorlata szerint a kérelem alapjául szolgáló

ok, valamint az Alkotmány sérülni vélt rendelkezése meg-
jelölése hiányában az indítvány – a tartalmi követelmé-
nyeknek meg nem felelõ volta miatt – érdemben nem bírál-
ható el, ezért azt az Alkotmánybíróság visszautasítja
[18/1993. (III. 19.) AB határozat, ABH 1993, 161, 171.].
Az Alkotmánybíróság jelen eljárásában megállapította,
hogy az indítványozók fenti indítványai érdemben nem
bírálhatók el, ezért azokat az Alkotmánybíróság – az Ügy-
rend 29. § d) pontja alapján, mint érdemi vizsgálatra alkal-
matlanokat – visszautasította.

5.12. Az Alkotmánybíróság ugyan a Kkt. 21/A. § (3) és
(5) bekezdéseinek alkotmányellenességét megállapította,
azonban e rendelkezések alkalmazása a Mosonmagyaró-
vári Városi Bíróság elõtt Szk.449/2008. szám alatt folya-
matban lévõ és a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság elõtt
10.Sz.1522/20 08. szám alatt folyamatban levõ ügyekben
– szabálysértési eljárásokról lévén szó – fel sem merülhet.
A megsemmisített rendelkezések a közigazgatási eljárást
szabályozzák és csak ezekben az eljárásokban kerülhetnek
alkalmazásra, a szabálysértési eljárás lefolytatását nem
érintik. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság az alkot-
mányellenes rendelkezések alkalmazásának tilalmáról
csak a rendelkezõ részben megjelölt, bírói kezdeménye-
zéssel érintett, a Zala Megyei Bíróság elõtt
7.K.22.235/2008. szám és 7.K.22.278/2008. szám alatt
folyamatban levõ ügyekben rendelkezett, a szabálysértési
ügyek tekintetében az alkalmazási tilalom kimondását
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A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

2/2009. PJE

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának jog-
egységi tanácsa a Polgári Kollégium vezetõje által indítvá-
nyozott jogegységi eljárásban döntött a Legfelsõbb Bíró-
ság PK 172. számú kollégiumi állásfoglalása felülvizsgá-
latáról és meghozta a következõ

jogegységi határozatot:

1. a) A per elsõ tárgyalása elmulasztásának jogkövet-
kezményeként – törvényben meghatározott perek (pertí-
pusok) kivételével – valamennyi perben helye van bírósági
meghagyás kibocsátásának. A törvényben írt feltételek
fennállása esetén a bíróság nem mellõzheti a bírósági meg-
hagyás kibocsátását.

b) A fizetési meghagyás ellen benyújtott ellentmondás
alapján kitûzött tárgyalás elmulasztása esetén – mind a kis-
értékû, mind a kisértékûnek nem minõsülõ perekben – ki-
zárt a bírósági meghagyás kibocsátása, ha a fizetési meg-
hagyással szemben elõterjesztett ellentmondás érdemi el-
lenkérelmet (védekezést) tartalmaz.

c) A pert megelõzõ eljárásban tett érdemi nyilatkozat
önmagában nem akadálya a bírósági meghagyás kibocsá-
tásának.

d) A bírósági meghagyás csak a kereset leszállítása ese-
tén térhet el a keresetlevélben közölt kereseti kérelemtõl.

e) A bírósági meghagyásban a bíróság minden olyan
rendelkezést megtehet, amelyet az ítélet tartalmazna.

f) A bírósági meghagyás a szabályszerûen benyújtott
ellentmondás folytán hatályát veszti, ezért a bíróságnak
nem kell hatályon kívül helyeznie.

g) Ha a bírósági meghagyással szemben benyújtott el-
lentmondás alapján kitûzött új tárgyalást mindkét peres fél
elmulasztja – és a mulasztáshoz törvény eltérõ jogkövet-
kezményt nem fûz – az eljárás szünetelésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.

2. A Legfelsõbb Bíróság PK 172. számú állásfoglalása
e jogegységi határozat közzétételétõl nem alkalmazható.

INDOKOLÁS

I.

A felek perbeli aktivitásának igénye szükségessé tette
a mulasztás szankcióinak szigorítását, ezért az 1972. évi
26. számú törvényerejû rendelet (a továbbiakban: III. Ppn.)
a Pp. 136. §-ának módosításával és a Pp. 136/A. § beiktatásá-
val bevezette a bírósági meghagyás jogintézményét. A bíró-

sági meghagyás alkalmazásával kapcsolatban felmerült bi-
zonytalanságok elhárítására a Legfelsõbb Bíróság PK 400.
szám alatt kollégiumi állásfoglalást alkotott (közzétéve:
a Bírósági Határozatok 1975/12. számában). A polgári kollé-
giumi állásfoglalások újraszámozása során PK 172. számmal
megjelölt állásfoglalás a)–g) pontokból áll.

A Legfelsõbb Bíróság Polgári Kollégiumának vezetõje
a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi
LXVI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 29. §-a (1) bekez-
désének a) pontja és 31. §-a (1) bekezdésének a) pontja
alapján indítványozta a Legfelsõbb Bíróság PK 172. szá-
mú kollégiumi állásfoglalásának felülvizsgálatát és
e tárgyban jogegységi határozat meghozatalát.

A jogegységi határozat kezdeményezésének oka az,
hogy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2008. évi XXX. törvény módosította a bírósági megha-
gyásra vonatkozó rendelkezéseket, valamint az 1952. évi
III. törvény (a továbbiakban: Pp.) Ötödik Részének beikta-
tásával a XXVI. Fejezetben megalkotta a kisértékû perekre
vonatkozó új szabályokat. A kollégiumi állásfoglalás fe-
lülvizsgálata azért is szükségessé vált, mert annak szövege
több hatályon kívül helyezett, illetve módosított jogszabá-
lyi rendelkezésre utal [így a Pp. 125. § (4) bekezdésére,
136/A. §-ának (3) bekezdésére és 319. §-ának (1) bekezdé-
sére, illetve a Pp. 1. §-ára és 3. §-ára].

Az indítványban foglaltak értelmében a PK 172. számú
kollégiumi állásfoglalás rendelkezõ részének különösen
a b) pontja igényel felülvizsgálatot, de az idõközben bekö-
vetkezett jogszabályi változásokra tekintettel módosításra
szorulnak az a) és c)–g) pontjai is.

II.

A legfõbb ügyész képviselõjének a jogegységi tanács
nem nyilvános ülésén kifejtett álláspontja szerint az idõ-
közben bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel
a PK 172. számú kollégiumi állásfoglalás tárgyában indo-
kolt jogegységi döntés hozatala. Ennek keretében az állás-
foglalás a), b) és g) pontjaiban foglalt iránymutatások tar-
talmi változtatást igényelnek; a c)–f) pontok iránymutatá-
sai a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján is helytál-
lóak, azonban az állásfoglalásnak a c) és f) pontokhoz fû-
zött indokolása pontosítást igényel.

III.

1. a) A bírósági meghagyás kibocsátásának feltételei
a Pp. 136. §-a (1)–(2) bekezdéseinek egybevetése alapján
állapíthatók meg.

Ezek:
1.) az elsõ tárgyalást az alperes elmulasztja,
2.) az alperes részérõl az írásbeli védekezés hiánya,
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3.) a felperesnek a bírósági meghagyás kibocsátására
irányuló kérelme és

4.) nincs helye a per megszüntetésének.
A Pp. más rendelkezései tartalmazzák azokat az esete-

ket, amelyekben a törvény kifejezetten kizárja a bírósági
meghagyás kibocsátását [házassági perekben Pp. 288. §
(1) bek., apasági és származás megállapítása iránti egyéb
perekben Pp. 293. § (1) bek., a szülõi felügyelet megszün-
tetésére irányuló perekben Pp. 302. § (1) bek., gondnokság
alá helyezési perben Pp. 309. § (4) bek.; közigazgatási per-
ben Pp. 335. §, a társadalombiztosítási határozat bírósági
felülvizsgálata iránti perekben Pp. 341. § és sajtó-helyre-
igazítási perben Pp. 345. § (1) bek.].

A bírósági meghagyás kibocsátását külön törvény is ki-
zárhatja [így pl. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény kizárja].

Mindezekbõl változatlanul az következik, hogy – ha
törvény eltérõen nem rendelkezik – a törvényben meghatá-
rozott feltételek fennállása esetén valamennyi perben he-
lye van bírósági meghagyás kibocsátásának.

A PK 172. számú állásfoglalásnak a PK 297. számú ál-
lásfoglalással módosított a) pontja a bírósági meghagyás
kibocsáthatóságának mérlegelését indokolatlanul kapcsol-
ja össze a Pp. 136. §-ának (2) bekezdésében meghatározott
permegszüntetõ ok hiányával, mert a Pp. 136. §-ának
(2) bekezdése egyértelmûen kizárja a bírósági meghagyás
kibocsátását, ha a per megszüntetésének lenne helye. Az
a kérdés tehát, hogy a meghagyás kibocsáthatóságát ille-
tõen megilleti-e a bíróságot a mérlegelési lehetõség, a per-
megszüntetõ ok fennállásától teljesen független, önálló
megítélés alá esik.

A kollégiumi állásfoglalás a Pp. általános elveire, és kü-
lönösen a törvény céljára hivatkozással tartalmazza azt az
iránymutatást, mely szerint a bíróság kifejezett törvényi
felhatalmazás nélkül is mellõzheti a bírósági meghagyás
kibocsátását, ha a kereseti kérelmet vagy annak meghatá-
rozott részét a Pp. 136. §-át módosító III. Ppn. 23. §-ához
fûzött miniszteri indokolás szóhasználatával élve „aggá-
lyosnak tartja”.

A bírósági meghagyás kibocsátásának mellõzésére alapot
adó esetekre a jogirodalom gyakran olyan példákat hoz fel
(kétséges a fél jogképessége vagy cselekvõképessége, aktív
vagy passzív perbeli legitimációja stb.), amelyekre tekintettel
azért nem kerülhet sor a bírósági meghagyás kibocsátására,
mert – ha ez a kétség a tárgyalás elõkészítése során nem osz-
latható el – a per megszüntetésének van helye.

A Legfelsõbb Bíróság az a) pontban foglalt iránymuta-
tásának indokaként a Pp. 1. §-ára és 3. §-ának (1) bekezdé-
sére hivatkozott, melyeknek az állásfoglalás meghozatala-
kor hatályos szövege értelmében a bíróságnak – a törvény
céljának megfelelõen – az a feladata, hogy a felmerült jog-
viták eldöntését az igazság alapján biztosítsa. A tör-
vénynek a kollégiumi állásfoglalásban idézett 1. §-át az
1999. évi CX. törvény (a továbbiakban: VIII. Ppn.) 2. §-a
hatályon kívül helyezte és újrafogalmazta a törvény célját,
egyben módosította a 3. § (1) bekezdésének szövegét is. A

bírósági peres eljárással szemben 2000. január 1-jei ha-
tállyal megfogalmazott törvényi követelmények értelmé-
ben a bíróság feladata a törvény céljának az Emberi Jogok
Európai Egyezménye 6. cikke alapján megfogalmazott,
ún. „fegyverek egyenlõsége” elvvel és a felek önrendelke-
zési jogát, cselekvési autonómiáját kifejezõ rendelkezési
elvvel összhangban történõ értelmezése.

Ezeket az eljárási alapelveket is szem elõtt tartva a Pp.
hatályos szövegébõl nem vezethetõ le az az értelmezés,
amely szerint a bíróságot kifejezett jogszabályi rendelke-
zés hiányában is megilleti az a jog, hogy mellõzze a bírósá-
gi meghagyás kibocsátását, ha annak törvényi feltételei
fennállnak.

A Pp. 136. §-ának (4) bekezdésében foglaltak sem tá-
masztják alá ezt az értelmezést, mert a törvény ehelyütt ar-
ra a kivételes eljárási helyzetre tartalmaz rendelkezést,
amikor az elsõ tárgyalásra megidézett és megjelent tanú
vagy szakértõ kihallgatása során szerzett adatok alapján
mellõzhetõ a bírósági meghagyás.

1. b) A kollégiumi állásfoglalás b) pontja szerint a fize-
tési meghagyás ellen benyújtott ellentmondás alapján kitû-
zött tárgyalás elmulasztása esetén nem bocsátható ki bíró-
sági meghagyás. Ennek a rendelkezésnek az adta az alap-
ját, hogy a Pp. korábban hatályos 319. §-ának (1) bekezdé-
sében foglaltak értelmében a fizetési meghagyásnak bár-
milyen címen elõterjesztett megtámadása ellentmondás-
nak számított és ekként az ellentmondás ténye már kifejez-
te az alperesnek a keresettel szembeni védekezését, ami
a bírósági meghagyás kibocsátását kizáró ok.

A Pp.-be újonnan beiktatott Ötödik Részben, a XXVI.
Fejezetben szabályozott kisértékû perekre vonatkozóan
kifejezetten a PK 172. számú kollégiumi állásfoglalás elõ-
zõekben ismertetett b) pontja miatt került sor a Pp. 390. §-a
(1) bekezdésének beiktatására. E rendelkezés szerint a fi-
zetési meghagyással szemben elõterjesztett ellentmondás
nem akadálya a bírósági meghagyás kibocsátásának.

Ilyen törvényi szabályozás mellett a Legfelsõbb Bíróság
PK 172. számú állásfoglalásának b) pontja az eredeti tarta-
lommal nem tartható fenn.

Ez a megállapítás azonban nem csak a kisértékû perek-
re, hanem az ilyennek nem minõsülõ, fizetési meghagyás-
sal indult egyéb perekre is vonatkozik. Ennek az az oka,
hogy a Pp. 319. §-a (1) bekezdésének idézett rendelkezését
a VIII. Ppn. 174. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül he-
lyezte. A Pp. hatályos 319. §-ának (2) bekezdése szerint
a kötelezettnek a követelésre az ellentmondásban nyilat-
koznia kell. Ennek során elõadhatja a védekezésének alap-
jául szolgáló tényeket, valamint ezek bizonyítékait; okirati
bizonyítékait eredetiben vagy másolatban csatolhatja.

A fizetési meghagyással szemben az elõzõeknek megfe-
lelõ tartalommal benyújtott ellentmondás érdemi – és érte-
lemszerûen írásba foglalt – védekezést tartalmaz, ami a Pp.
136. §-a (2) bekezdésének a kisértékû perekben is alkal-
mazandó szabálya szerint kizárja a bírósági meghagyás ki-
bocsátását. Nem zárja ki azonban a bírósági meghagyás ki-
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bocsátását az olyan ellentmondás, amelyben a kötelezett
érdemi védekezést nem ad elõ [Pp. 319. § (3) bek.].

Mindezeket egybevetve, a perek ésszerû idõn belül tör-
ténõ befejezéséhez fûzõdõ törvényi követelménynek [Pp.
2. § (1) bek.] is az a jogértelmezés felel meg, ami a Pp. új
390. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezést azzal
a tartalommal teszi általánossá, hogy önmagában a fizetési
meghagyással szemben elõterjesztett ellentmondás nem
zárja ki a bírósági meghagyás kibocsátását.

A Pp. 136. §-a (2) bekezdésének változatlanul hatályos
és a kisértékû perekre is alkalmazandó szabálya szempont-
jából az ellentmondás akkor minõsül védekezésnek és így
csak akkor akadálya a bírósági meghagyás kibocsátásá-
nak, ha érdemi védekezést tartalmaz, azaz abból pontosan
megállapíthatók azok a tények, amelyekre hivatkozással
az ellentmondással élõ kötelezett vitatja a jogosult követe-
lését. Ilyen esetben a bíróság az elsõ tárgyalást annak elle-
nére is megtartja, hogy azon az alperes (vagy képviselõje)
személyesen nem jelent meg.

1. c) A Legfelsõbb Bíróság a kollégiumi állásfoglalása
c) pontját a Pp. 125. §-ának (4) bekezdésével indokolta,
amelynek értelmében az alperes a kereseti kérelemre a ki-
tûzött határnap elõtt írásban is nyilatkozhat. E rendelkezés
helyébe a VIII. Ppn. 22. §-a 2000. január 1. napjától új ren-
delkezést iktatott. Az alperesnek a kitûzött határnap elõtti
nyilatkozattételi lehetõségérõl a hatályos Pp. a 126. §-ának
(3) bekezdésében rendelkezik. Változatlan viszont a Pp.
136. §-a (2) bekezdésének a kollégiumi állásfoglalás indo-
kolásában hivatkozott szövege, melynek értelmében csak
a bírósági eljárásban, a már kézbesített keresetlevélre tett
nyilatkozatot lehet védekezésnek tekinteni. A Pp. 126. §-a
(3) bekezdésének és 136. §-a (2) bekezdésének egybeveté-
sén alapuló jogi következtetést nem befolyásolja a jogal-
kotásnak az az iránya sem, amelynek révén a hatályos jo-
gunkban egyre bõvülnek a pert megelõzõ (perelhárító) el-
járások.

1. d) A Pp. 136. §-a (2) bekezdésének hatályos rendel-
kezésébõl következik, hogy a bírósági meghagyás kibo-
csátása feltételezi a kereseti kérelemnek az alperessel való
elõzetes közlését. Ha ez nem történt meg, bírósági megha-
gyás kibocsátásának nincs helye. Hasonló a helyzet a kere-
setnek a tárgyaláson történt megváltoztatása esetén: ez is
szükségessé teszi a megváltoztatott keresetnek az alperes-
sel való közlését.

Nem sérti azonban az alperes érdekét, ha a keresetvál-
toztatás csupán a kereset leszállításában áll és ezt vele nem
közölték. Nincs ezért akadálya annak, hogy a bíróság a le-
szállított keresetnek megfelelõen bocsássa ki a megha-
gyást, ha a felperes a keresetét – esetleg éppen az alperes
részteljesítésére figyelemmel – az elsõ tárgyaláson leszál-
lítja. Ha azonban a felperes az alperessel közölt keresetét
felemeli, vagy újabb kereseti kérelmet terjeszt elõ, ezt fel-
tétlenül közölni kell az alperessel, enélkül a bírósági meg-
hagyás nem bocsátható ki.

1. e) A bírósági meghagyás tartalmára vonatkozó sza-
bályok továbbra is a Pp. 136. §-ának (3) bekezdésében ta-
lálhatók. E rendelkezésekbõl kitûnik, hogy a meghagyás-
nak a jogvitával összefüggõ kérdések eldöntését kell ma-
gában foglalnia, vagyis lényegében az ítéletet kell pótol-
nia. Ebbõl következik, hogy a bírósági meghagyásnak tar-
talmaznia kell minden olyan rendelkezést, amelyet az íté-
let tartalmazna, ha a bíróság ítéletet hozott volna (pl. elõ-
zetes végrehajthatóság, az ingatlanügyi hatóság megkere-
sése stb.).

1. f) A bírósági meghagyás elleni perorvoslati jogra és
a perorvoslat módjára a Pp. 136/A. §-ának (1) bekezdésé-
ben foglalt rendelkezések az irányadók. E szakasz (2) be-
kezdése értelmében az ellentmondás a bírósági megha-
gyással szembeni rendes, nem fellebbviteli perorvoslati
eszköz. Elõterjesztésének joghatása, hogy megakadályoz-
za a bírósági meghagyás (vagy annak egy része) jogerõre
emelkedését és le kell folytatni az elsõfokú eljárást, amely-
nek eredményeként az elsõfokú bíróság a perbevitt jogvi-
tát érdemben bírálja el.

A régi jogunkban (1911. évi I. t.c. 464. §) ismert mu-
lasztásos (ún. makacssági) ítélet esetén a bíróság a benyúj-
tott ellentmondás következtében kitûzött tárgyalás ered-
ményeként döntött a megtámadott mulasztásos ítélet
egészben vagy részbeni fenntartásáról vagy hatályon kívül
helyezésérõl. Ezzel szemben a hatályos jogunk nem ren-
delkezik a bírósági meghagyás hatályon kívül helyezésé-
rõl. A jogalkotónak ezt a mulasztását a hosszú idõ óta foly-
tatott következetes bírói gyakorlat annak kimondásával
pótolta, hogy az ellentmondás „önmagában hatálytalanítja
a bírósági meghagyást, elenyészteti annak hatályát”. En-
nek megfelelõen a PK 172. számú kollégiumi állásfoglalás
f) pontjában írtakat helyesen értelmezve a bírósági megha-
gyás hatályát veszti, ha valamelyik fél szabályszerû ellent-
mondást nyújt be. Következik ez az értelmezés a Pp.
136/A. §-a (4) bekezdésének a (3) bekezdés helyébe lépett
és a 2008. évi XXX. törvény 15. §-ával módosított szöve-
gébõl is, mely szerint ha az alperes az ellentmondás alap-
ján kitûzött újabb határnapot is elmulasztja – az említett
módosítással beiktatott feltétel hiányában – a bíróság „a
korábbi meghagyást” hatályában fenntartja. A „korábbi”
szó használata egyértelmûen arra utal, hogy ebben az eset-
ben már nincs meglévõ, hatályában fenntartható bírósági
meghagyás, miután az az ellentmondás folytán külön bíró-
sági intézkedés nélkül hatályát vesztette.

Az ellentmondás visszavonására a törvény nem tartal-
maz rendelkezést.

Az ellentmondásnak a rendes perorvoslati eszközök ál-
talános jellemzõitõl eltérõ sajátosságai alapján azonban
a bírói gyakorlat számára továbbra is fenntartható az a kö-
vetkeztetés, hogy az ellentmondás visszavonásának nincs
helye. Annál is inkább, mert az alperes az ellentmondás
visszavonásával azonos hatást érhet el, ha az eljárás bár-
mely szakában a keresetet elismerõ nyilatkozatot tesz. Ez-
zel az eljárás ésszerû határidõben történõ befejezéséhez
fûzõdõ törvényi követelmény sem szenved sérelmet, a bí-
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róság ugyanis a kereset elismerésére alapítottan – akár az
elsõ tárgyaláson – jogerõs ítéletet hozhat, amelyet a Pp.
221. §-ának (2) bekezdése, illetve (4) bekezdése szerint
elegendõ rövidített indokolással ellátni. Költségkímélõ is
ez az eljárás, mert – ha az alperes a követelést az elsõ tár-
gyaláson azonnal elismeri – a peres eljárás illetéke mérsé-
kelhetõ [Itv. 58. § (1) bek.].

1. g) A Pp. 136/A. §-ára utalással foglalhatók össze
a bírósági meghagyással szemben elõterjesztett ellentmon-
dás esetén követendõ eljárás fõ szabályai. Ezek a szabá-
lyok jelenleg is irányadók azzal a kiegészítéssel, hogy
a Pp. módosított 136/A. §-ának (4) bekezdése szerint a bí-
rósági meghagyás után írásban érdemben védekezõ alpe-
ressel szemben akkor sem lehet a meghagyást hatályában
fenntartani, ha az ellentmondás alapján kitûzött újabb ha-
tárnapot is elmulasztotta.

A Pp. az általános szabályok között továbbra sem ren-
delkezik azonban arról, hogy mi az eljárás akkor, ha az el-
lentmondás alapján kitûzött újabb határnapot mindkét pe-
res fél elmulasztotta, ezért erre az esetre a mulasztás általá-
nos szabályait kell irányadónak tekinteni.

A Pp. 137. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint az el-
járás szünetel, ha bármelyik tárgyaláson egyik fél sem jele-
nik meg, vagy a megjelent fél az ügy tárgyalását nem kí-
vánja, illetõleg nyilatkozatot egyáltalán nem tesz, és a tá-
vollévõ felperes megelõzõleg egyik esetben sem kérte,
hogy a bíróság a tárgyalást távollétében is tartsa meg.

A törvény ettõl eltérõ rendelkezést arra az esetre sem
tartalmaz, amikor a bírósági meghagyás elleni ellentmon-
dás alapján kitûzött újabb határnapot mindkét fél elmu-
lasztja, ezért ilyenkor is azt kell megállapítani, hogy az el-
járás szünetel.

A kisértékû perek körében a Pp. – az ügyek gyors befe-
jezése érdekében – a felek együttes mulasztásának jogkö-
vetkezményét az általános szabályoktól eltérõen állapítja
meg, amikor a 390. §-ának (3) bekezdése egyértelmûen
úgy rendelkezik, hogy ebben az esetben a per megszünte-
tésének van helye. A kisértékû perekben tehát, ha az el-
lentmondás folytán kitûzött újabb tárgyalást mindkét fél
elmulasztja – a törvény eltérõ rendelkezése folytán – az el-

járás szünetelésére vonatkozó rendelkezések alkalmazásá-
nak nincs helye.

2. A Bszi. 32. §-ának (4) bekezdésében és a 105. §-ában
foglaltak együttes értelmezésébõl adódóan az e törvény
hatálybalépését megelõzõen hozott kollégiumi állásfogla-
lás az eltérõ iránymutatást tartalmazó jogegységi határozat
közzétételétõl nem alkalmazható. A jogegységi tanács
a PK 172. számú kollégiumi állásfoglalást teljes egészében
felülvizsgálta, határozata az elõzõekben kifejtettek szerint
az abban foglaltaktól eltérõ iránymutatást tartalmaz.
Mindezekre tekintettel a Legfelsõbb Bíróság PK 172. szá-
mú kollégiumi állásfoglalása e jogegységi határozat köz-
zétételétõl nem alkalmazható.

IV.

A jogegységi tanács a Legfelsõbb Bíróságnak a Bszi.
27. §-ában meghatározott feladatai ellátása során megho-
zott határozatát a Bszi. 32. §-ának (4) bekezdése alapján
a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Budapest, 2009. május 7.

Dr. Wellmann György s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

Dr. Orosz Árpád s. k., Dr. Murányi Katalin s. k.,
elõadó bíró bíró

Tamáné
dr. Nagy Erzsébet s. k., Dr. Udvary Katalin s. k.,

bíró bíró
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III. rész
Sport

Magyar Vízilabda Szövetség
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

2008. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a b c d

A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
BEVÉTELE (1+2+3+4+5)

342 378 0 375 847

1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 197 187 0 224 364
a) alapítótól
b) központi költségvetéstõl 135 308 188 530

ebbõl: továbbutalási céllal kapott támogatás
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb 61 879 35 834

2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 58 571 67 597
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel 86 620 83 886
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 163 388 0 223 083
C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 505 766 0 598 930
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI

(1+2+3+4+5+6)
357 361 0 401 787

1. Anyagjellegû ráfordítások 294 489 293 651
2. Személyi jellegû ráfordítások 45 975 86 405
3. Értékcsökkenési leírás 3 903 6 888
4. Egyéb ráfordítások 11 622 8 181

ebbõl: továbbutalt támogatás
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 1 372 2 443
6. Rendkívüli ráfordítások 0 4 219
E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4+5+6)
123 761 0 167 465

1. Anyagjellegû ráfordítások 106 404 146 564
2. Személyi jellegû ráfordítások 5 086 4 749
3. Értékcsökkenési leírás 3 196 5 641
4. Egyéb ráfordítások 8 375 9 841
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 700 670
6. Rendkívüli ráfordítások 0 0
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 481 122 0 569 252
G. ADÓZÁS ELÕTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

(B-E)
39 627 0 55 618

H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 4 578 0 4 302
I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) 35 049 0 51 316
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) –14 983 0 –25 940
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A tétel megnevezése Elõzõ év
Elõzõ év(ek)
módosításai

Tárgyév

a b c d

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegû ráfordítások 91 155
1. Bérköltség 21 655

ebbõl: megbízási díjak 15 322
tiszteletdíjak 0

2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 62 947
3 Bérjárulékok 6 553
B. A szervezet által nyújtott támogatások 5 322
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 1 209
D. Továbbutalt támogatás 1 209

Magyar Vízilabda Szövetség
EGYSZERÛSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(összköltség eljárással – „A” változat)
2008. december 31.

Adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése

Elõzõ év Elõzõ év(ek) módosításai Tárgyév

Alaptevé-
kenység

Vállalko-
zási tevé-
kenység

Összesen
Alaptevé-
kenység

Vállalko-
zási tevé-
kenység

Összesen
Alaptevé-
kenység

Vállalko-
zási tevé-
kenység

Összesen

a b c d e f g h i j

I. Értékesítés nettó árbevétele 58 571 162 137 220 708 363 713 215 882 579 595

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0

III. Egyéb bevételek 283 548 1 128 284 676 8 078 4 794 12 872

IV. ANYAGJELLEGÛ
RÁFORDÍTÁSOK

294 489 106 404 400 893 0 293 651 146 564 440 215

V. SZEMÉLYI JELLEGÛ
RÁFORDÍTÁSOK

45 975 5 086 51 061 86 405 4 749 91 154

VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 3 903 3 196 7 099 6 888 5 641 12 529

VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 11 622 8 375 19 997 8 181 9 841 18 022

A. Üzemi (üzleti) tev. eredménye
(I±II+III-IV-V-VI-VII)

-13 870 40 204 26 334 0 0 0 -23 334 53 881 30 547

VIII. PÉNZÜGYI MÛVELETEK
BEVÉTELE

259 123 382 4 056 2 407 6 463

IX. PÉNZÜGYI MÛVELETEK
RÁFORDÍTÁSAI

1 372 700 2 072 0 2 443 670 3 113

B. Pénzügyi mûveletek eredménye
(VIII-IX)

-1 113 -577 -1 690 0 0 0 1 613 1 737 3 350

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI
EREDMÉNY (±A±B)

-14 983 39 627 24 644 0 0 0 -21 721 55 618 33 897

X. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 0 0 0 0

XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 0 4 219 4 219

D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 0 0 0 0 0 0 -4 219 0 -4 219

E. ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY
(±C±D)

-14 983 39 627 24 644 0 0 0 -25 940 55 618 29 678

XII. ADÓFIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG

4 578 4 578 4 302 4 302
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A tétel megnevezése

Elõzõ év Elõzõ év(ek) módosításai Tárgyév

Alaptevé-
kenység

Vállalko-
zási tevé-
kenység

Összesen
Alaptevé-
kenység

Vállalko-
zási tevé-
kenység

Összesen
Alaptevé-
kenység

Vállalko-
zási tevé-
kenység

Összesen

a b c d e f g h i j

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) –14 983 35 049 20 066 0 0 0 –25 940 51 316 25 376

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,
részesedésre

Jóváhagyott osztalék, részesedés

G. MÉRLEG SZERINTI
EREDMÉNY

–14 983 35 049 20 066 0 0 0 –25 940 51 316 25 376

V. rész
Közlemények

Adony Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 634 814 – 1 634 814 2 382 430 – 2 382 430
I. Immateriális javak 1 380 – 1 380 2 849 – 2 849
II. Tárgyi eszközök 1 170 973 – 1 170 973 1 419 158 – 1 419 158
III. Befektetett pénzügyi eszközök 18 041 – 18 041 518 381 – 518 381
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 444 420 – 444 420 442 042 – 442 042
B) FORGÓESZKÖZÖK 136 323 – 136 323 540 425 – 540 425

I. Készletek – – – – – –
II. Követelések 11 344 – 11 344 16 307 – 16 307
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 116 462 – 116 462 512 739 – 512 739
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 8 517 – 8 517 11 379 – 11 379

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 771 137 – 1 771 137 2 922 855 – 2 922 855

D) SAJÁT TÕKE 1 413 819 – 1 413 819 1 839 136 – 1 839 136
1. Induló tõke 40 962 – 40 962 40 962 – 40 962
2. Tõkeváltozások 1 372 857 – 1 372 857 1 798 174 – 1 798 174
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 90 678 – 90 678 491 666 – 491 666
I. Költségvetési tartalékok 90 678 – 90 678 491 666 – 491 666
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 266 640 – 266 640 592 053 – 592 053
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 189 109 – 189 109 518 840 – 518 840
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 43 230 – 43 230 40 761 – 40 761

E Ft-ban
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Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 34 301 – 34 301 32 452 – 32 452

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 771 137 – 1 771 137 2 922 855 – 2 922 855

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 216 417 224 691 214 029

2. Munkaadót terhelõ járulék 68 611 71 230 69 401

3. Dologi és egyéb folyó kiadások 144 498 179 692 176 820

4. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 17 643 19 919 18 675

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 21 412 22 554 21 743

6. Felújítás 65 872 69 680 25 623

7. Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések 289 742 305 822 270 197

8. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 824 195 893 588 796 488

9. Hitelek, kölcsönök kiadásai 4 666 204 171 204 171

10. Értékpapírok kiadásai – – –

11. Finanszírozási kiadások összesen 4 666 204 171 204 171

12. Pénzforgalmi kiadások 828 861 1 097 759 1 000 659

13. Pénzforgalom nélküli kiadások – 475 605 –

14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 2 862

15. Kiadások összesen 828 861 1 573 364 1 003 521

16. Intézményi mûködési bevételek 43 431 52 601 59 400

17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 259 329 254 313 250 539

18. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 15 553 15 553 5 316

19. Mûködési célú pénzeszközátvétel 23 422 43 899 45 516

20. Támogatások, kiegészítések 393 070 520 458 510 480

21. Egyéb támogatások – – –

22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 734 805 886 824 871 251

23. Hitelek, kölcsönök bevételei 94 056 94 056 30 396

24. Értékpapírok bevételei – 500 000 500 000

25. Pénzforgalmi bevételek 828 861 1 480 880 1 401 647

26. Pénzforgalom nélküli bevételek – 92 484 19 355

27. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –

28. Bevételek összesen 828 861 1 573 364 1 421 002

29. Elõzõ évben képzett tartalék maradványa – – –3 110

30. Összesen 828 861 1 573 364 1 417 892
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás

2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 98 707 – 98 707 493 723 – 493 723

2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-
lások egyenlege –8 029 – –8 029 –2 057 – –2 057

3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-
ványa 84 864 – 84 864 73 128 – 73 128

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye – – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 5 814 – 5 814 418 538 – 418 538

6. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt – – – – – –

7. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 1 806 – 1 806 2 095 – 2 095

8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl
alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

9. Költségvetési pénzmaradványt külön
jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány 7 620 – 7 620 420 633 – 420 633

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Adony Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardok-
ban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplõ értékadatok
az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Garami Júlia s. k.,

könyvvizsgáló
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Ajak Nagyközség Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 629 716 – 629 716 658 528 – 658 528
I. Immateriális javak 4 579 – 4 579 1 186 – 1 186

II. Tárgyi eszközök 459 195 – 459 195 495 908 – 495 908
III. Befektetett pénzügyi eszközök 7 789 – 7 789 7 887 – 7 887
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök
158 153 – 158 153 153 547 – 153 547

B) FORGÓESZKÖZÖK 16 088 – 16 088 18 110 – 18 110
I. Készletek 419 – 419 555 – 555

II. Követelések 12 469 – 12 469 13 413 – 13 413
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 3 025 – 3 025 4 060 – 4 060
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 175 – 175 82 – 82

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 645 804 – 645 804 676 638 – 676 638

D) SAJÁT TÕKE 613 892 – 613 892 636 506 – 636 506
1. Indulótõke 217 496 – 217 496 217 496 – 217 496
2. Tõkeváltozások 396 396 – 396 396 419 010 – 419 010
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK –18 973 – –18 973 –24 250 – –24 250
I. Költségvetési tartalékok –18 973 – –18 973 –24 250 – –24 250

II. Vállalkozási tartalékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 50 885 – 50 885 64 382 – 64 382

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 18 169 – 18 169 26 360 – 26 360
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 10 543 – 10 543 9 630 – 9 630

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 22 173 – 22 173 28 392 – 28 392

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 645 804 – 645 804 676 638 – 676 638

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 280 488 306 342 300 815
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 91 915 102 136 99 416
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 158 777 176 082 168 814
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 16 030 95 292 92 251
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 4 700 4 552 4 602
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 600 600 600
07. Felújítás 262 630 55 239 56 467
08. Felhalmozási kiadások 86 525 10 948 3 487
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások – – –
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 2 000 1 550 1 300
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 903 665 752 741 727 752
14. Hosszú lejáratú hitelek 981 981 981
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
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Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 981 981 981
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 904 646 753 722 728 733
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 5 000 – –
21. További (lebonyolítási) célú kiadások – – 251
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –93
23. Kiadások összesen (19+…+22) 909 646 753 722 728 891
24. Intézményi mûködési bevételek 38 714 41 748 41 195
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 189 676 189 462 189 462
26. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 38 953 39 688 39 615
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-

lek 1 620 2 863 2 863
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 7 000 6 400 6 672
29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 2 000 2 000 2 272
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok 254 340 – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-

vételek 500 41 41
32. Támogatások, kiegészítések 264 502 431 962 432 002
33. 32.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 264 502 431 962 431 962
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 1 000 1 091 1 091
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 796 305 713 255 712 941
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 42 632 10 515 10 515
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 70 709 29 952 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 113 341 40 467 10 515
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 909 646 735 722 723 456
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – – 5 637
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – 251
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – 6 219
46. Bevételek összesen (42+…+45) 909 646 753 722 735 563
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet(+)] –112 360 –39 486 –9 174
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) 112 360 39 486 9 534
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsé-

ge (44–21) – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) – – 6 312

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 3 025 – 3 025 4 060 – 4 060
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±)
–21 998 – –21 998 –28 310 – –21 310

3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
(–)

–2 425 – –2 425 –24 570 – –24 570

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (–)

– – – – – –

E Ft-ban
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Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

–16 548 – –16 548 320 – 320

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –5 597 – –5 597 –3 487 – –3 487
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alapte-

vékenység ellátására felhasznált összeg
– – – – – –

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály
alapján módosító tétel (±)

– – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9)

–22 145 – –22 145 –3 167 – –3 167

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyó-
sított pénzeszköz maradványa

– – – – – –

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány – – – – – –
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Ajak Nagyközség Önkormányzat 2008. évi egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit és
tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak sze-
rint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített
összevont éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános
számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítésérõl, a 2008.
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és
valós képest ad.

Lévayné Haraszti Ilona s. k.,
könyvvizsgáló

Algyõ Nagyközség Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 5 763 908 – 5 763 908 5 707 776 – 5 707 776
I. Immateriális javak 4 429 – 4 429 2 829 – 2 829
II. Tárgyi eszközök 2 921 401 – 2 921 401 2 897 642 – 2 897 642
III. Befektetett pénzügyi eszközök 62 182 – 62 182 61 081 – 61 081
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 2 775 896 – 2 775 896 2 746 224 – 2 746 224
B) FORGÓESZKÖZÖK 407 574 – 407 574 1 245 450 – 1 245 450

I. Készletek 23 – 23 23 – 23
II. Követelések 14 824 – 14 824 18 182 – 18 182
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

III. Értékpapírok 267 695 – 267 695 1 099 989 – 1 099 989
IV. Pénzeszközök 94 936 – 94 936 97 800 – 97 800
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 30 096 – 30 096 29 456 – 29 456

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6 171 482 – 6 171 482 6 953 226 – 6 953 226

D) SAJÁT TÕKE 5 715 544 – 5 715 544 5 925 650 – 5 925 650
1. Induló tõke 31 243 – 31 243 31 243 – 31 243
2. Tõkeváltozások 5 684 301 – 5 684 301 5 894 407 – 5 894 407
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 98 918 – 98 918 118 497 – 118 497
I. Költségvetési tartalékok 98 918 – 98 918 118 497 – 118 497
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 357 020 – 357 020 909 079 – 909 079
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – 69 875 – 669 875
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 330 906 – 330 906 230 445 – 230 445
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 26 114 – 26 114 8 759 – 8 759

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6 171 482 – 6 171 482 6 953 226 – 6 953 226

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 324 576 328 334 321 598
2. Munkaadót terhelõ járulék 99 368 100 678 96 156
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 249 734 289 888 258 081
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 66 270 67 954 54 801
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 115 120 125 046 113 929
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 800 1 800 1 058
7. Felújítás 48 403 87 890 52 381
8. Felhalmozási kiadások 315 413 242 101 98 957
9. Felhalmozási célú pénzügyi befektetések – 100 100
10. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
11. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 5 298 25 427 25 370
12. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – 2 732 2 732
13. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – 2 484 2 484
14. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 1 225 982 1 274 434 1 027 647
15. Hosszú lejáratú hitelek 200 000 200 000 200 000
16. Rövid lejáratú hitelek – – –
17. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
18. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – 850 000 832 294
19. Finanszírozási kiadások összesen 200 000 1 050 000 1 032 294
20. Pénzforgalmi kiadások 1 425 982 2 324 434 2 059 941
21. Pénzforgalom nélküli kiadások 568 300 103 359 –
22. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
23. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –640
24. Kiadások összesen 1 994 242 2 427 793 2 059 301
25. Intézményi mûködési bevételek 103 825 134 763 134 438
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

26. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 720 421 986 387 988 364
27. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 13 200 20 749 21 510
28. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 273 273
29. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 34 000 37 000 32 767
30. 29.-bõl önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 4 000 7 000 9 242
31. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 48 863 19 311 19 442
32. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 3 000 4 912 3 381
33. Támogatások, kiegészítések 212 473 269 059 269 059
34. 33.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 212 473 269 059 269 059
35. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 8 500 9 473 9 801
36. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – 431 431
37. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 1 144 282 1 482 358 1 479 466
38. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
39. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
40. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 850 000 600 000 600 054
41. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – 250 000 –
42. Finanszírozási bevételek összesen 850 000 850 000 600 054
43. Pénzforgalmi bevételek 1 994 282 2 332 358 2 079 520
44. Pénzforgalom nélküli bevételek – 95 435 95 435
45. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
46. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –17 418
47. Bevételek összesen 1 994 282 2 427 793 2 157 537
48. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –650 000 200 000 547 254
49. Finanszírozási mûveletek eredménye 650 000 –200 000 –432 240
50. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
51. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –16 778

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 94 387 – 94 387 97 188 – 97 188
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege 4 531 – 4 531 21 309 – 21 309
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 98 918 – 98 918 118 497 – 118 497
6. Finanszírozásból származó korrekciók –3 483 – –3 483 2 744 – 2 744
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 95 435 – 95 435 121 241 – 121 241
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány – – – – – –
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 95 435 – 95 435 121 241 – 121 241
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Algyõ Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámo-
lóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az önkormányzati ingatlankataszter-nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban sze-
replõ értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Gajdánné Szatmári Mária s. k.,
könyvvizsgáló

Arló Nagyközség Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 788 898 – 788 898 794 596 – 794 596
I. Immateriális javak 3 160 – 3 160 1 636 – 1 636

– 1 636
II. Tárgyi eszközök 612 603 – 612 603 651 443 – 651 443
III. Befektetett pénzügyi eszközök 12 406 – 12 406 2 406 – 12 406
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 160 729 – 160 729 129 111 – 129 111
B) FORGÓESZKÖZÖK 76 115 – 76 115 86 768 – 86 768

I. Készletek 687 – 687 760 – 760
II. Követelések 32 846 – 32 846 40 418 – 40 418
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 30 714 – 30 714 21 907 – 21 907
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 11 868 – 11 868 23 683 – 23 683

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 865 013 – 865 013 881 364 – 881 364

D) SAJÁT TÕKE 807 079 – 807 079 822 274 – 822 274
1. Induló tõke 76 293 – 76 293 76 293 – 76 293
2. Tõkeváltozások 730 786 – 730 786 745 981 – 745 981
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 12 180 – 12 180 14 264 – 14 264
I. Költségvetési tartalékok 12 180 – 12 180 14 264 – 14 264
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 45 754 – 45 754 44 826 – 44 826
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 909 – 1 909 1 138 – 1 138
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 13 443 – 13 443 12 362 – 12 362

12. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1927



E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 30 402 – 30 402 31 326 – 31 326

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 865 013 – 865 013 881 364 – 881 364

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 319 329 336 225 306 727
2. Munkaadót terhelõ járulék 100 496 105 379 98 169
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 180 751 206 835 179 948
4. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 8 560 27 830 25 830
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 381 372 270 567 263 286
6. Felújítás 32 568 66 722 29 665
7. Felhalmozási kiadások – 28 146 18 227
8. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 923 076 1 041 704 921 852
9. Hitelek, kölcsönök kiadásai 2 125 2 125 2 125
10. Értékpapírok kiadásai – – –
11. Finanszírozási kiadások összesen 2 125 2 125 2 125
12. Pénzforgalmi kiadások 925 201 1 043 829 923 977
13. Pénzforgalom nélküli kiadások – – –
14. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 11 815
15. Kiadások összesen 925 201 1 043 829 935 792
16. Intézményi mûködési bevételek 42 930 42 930 41 300
17. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 169 288 169 208 167 898
18. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel – 368 392
19. 18.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
20. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök 597 830 716 581 716 471
21. 20.-ból önkormányzatok költségvetési támogatása – – –
22. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 810 048 929 087 926 061
23. Hitelek, kölcsönök bevételei 125 153 102 562 –
24. Értékpapírok bevételei – – –
25. Finanszírozási bevételek összesen 125 153 102 562 –
26. Pénzforgalmi bevételek 935 201 1 031 649 926 061
27. Pénzforgalom nélküli bevételek – 12 180 12 180
28. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 924
29. Bevételek összesen 935 201 1 043 829 939 165
30. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –113 028 –100 437 16 389
31. Finanszírozási mûveletek eredménye 933 076 1 029 524 –
32. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –10 891
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 30 714 – 30 714 21 907 – 21 907
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –18 534 – –18 534 –7 643 – –7 643
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 12 180 – 12 180 14 264 – 14 264
6. Finanszírozásból származó korrekciók –5 959 – –5 959 –6 108 – –6 108
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 6 221 – 6 221 8 156 – 8 156
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 6 221 – 6 221 8 156 – 8 156
13. Szabad pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Arló Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámoló-
ját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

A 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámoló Arló Nagyközség Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jöve-
delmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban sze-
replõ értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival.

Gyõrffi György s. k.,
könyvvizsgáló
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Bátonyterenye Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 7 675 997 – 7 675 997 7 468 687 – 7 468 687
I. Immateriális javak 38 001 – 38 001 28 726 – 28 726
II. Tárgyi eszközök 4 889 689 – 4 889 689 4 507 315 – 4 507 315
III. Befektetett pénzügyi eszközök 291 551 – 291 551 289 338 – 289 338
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 2 456 756 – 2 456 756 2 643 308 – 2 643 308
B) FORGÓESZKÖZÖK 711 339 – 711 339 269 568 – 269 568

I. Készletek 84 – 84 50 – 50
II. Követelések 466 685 – 466 685 198 118 – 198 118
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 217 651 – 217 651 51 570 – 51 570
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 26 919 – 26 919 19 830 – 19 830

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 8 387 336 – 8 387 336 7 738 255 – 7 738 255

D) SAJÁT TÕKE 7 222 139 – 7 222 139 7 061 095 – 7 061 095
1. Induló tõke 84 950 – 84 950 84 950 – 84 950
2. Tõkeváltozások 7 137 189 – 7 137 189 6 976 145 – 6 976 145
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 101 899 – 101 899 –33 258 – –33 258
I. Költségvetési tartalékok 101 899 – 101 899 –33 258 – –33 258
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 063 298 – 1 063 298 710 418 – 710 418
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – – – –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 920 627 – 920 627 605 760 – 605 760
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 142 671 – 142 671 104 658 – 104 658

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 8 387 336 – 8 387 336 7 738 255 – 7 738 255

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 917 499 780 889 750 592
2. Munkaadót terhelõ járulék 297 277 252 099 241 022
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 750 977 651 346 599 117
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 356 528 581 210 568 470
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 78 480 72 796 70 300
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – 434 443
7. Felújítás 12 684 52 307 50 631
8. Felhalmozási kiadások 183 502 183 400 183 198
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – 4 550 4 550
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 14 255 19 172 19 129
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 8 000 57 600 56 092
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – 3 968 3 968
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 2 619 202 2 659 771 2 547 512
14. Hosszú lejáratú hitelek – – –
15. Rövid lejáratú hitelek 376 387 406 387 139 751
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 376 387 406 387 139 751
19. Pénzforgalmi kiadások 2 995 589 3 066 158 2 687 263
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 161 937 167 185 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –7 089
23. Kiadások összesen 3 157 526 3 233 343 2 680 174
24. Intézményi mûködési bevételek 107 750 115 610 94 749
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 778 430 714 913 707 588
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 134 542 198 488 194 509
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 1 640 1 703
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 61 847 65 052 43 951
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 60 835 61 770 40 286
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 327 420 255 522 255 522
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 6 097 700 700
32. Támogatások, kiegészítések 1 017 567 1 148 535 1 148 535
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 1 017 567 1 148 535 1 148 535
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 48 000 70 897 70 881
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – 3 968 3 968
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 2 481 653 2 575 325 2 522 106
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 675 873 556 092 30 000
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 675 873 556 092 30 000
42. Pénzforgalmi bevételek 3 157 526 3 131 417 2 552 106
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 101 926 101 926
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –38 128
46. Bevételek összesen 3 157 526 3 233 343 2 615 904
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –299 486 –149 705 76 520
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 299 486 149 705 –109 751
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –31 039

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 216 801 – 216 801 50 605 – 50 605
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –114 902 – –114 902 –83 863 – –83 863
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-
ványa – – – – – –

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye – – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 101 899 – 101 899 –33 258 – –33 258
6. Finanszírozásból származó korrekciók –24 428 – –24 428 –26 470 – –26 470
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 77 471 – 77 471 –59 728 – –59 728
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa 11 406 – 11 406 20 933 – 20 933
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 66 092 – 66 092 25 160 – 25 160
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során a Bátonyterenye Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves beszámolóját, annak
részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban fog-
laltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerû-
sített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyv-
vezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános
számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló a költségvetés teljesítésérõl, az önkormányzat és intézménye
2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzat ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban sze-
replõ értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban van.

Gyõriné Új Mária s. k.,
könyvvizsgáló

Berettyóújfalu Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 099 140 – 11 099 140 11 575 442 – 11 575 442
I. Immateriális javak 55 239 – 55 239 50 733 – 50 733
II. Tárgyi eszközök 9 829 077 – 9 829 077 8 516 487 – 8 516 487
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

III. Befektetett pénzügyi eszközök 335 948 – 335 948 595 097 – 595 097
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 878 876 – 878 876 2 413 125 – 2 413 125
B) FORGÓESZKÖZÖK 402 317 – 402 317 478 036 – 478 036

I. Készletek 104 486 – 104 486 116 788 – 116 788
II. Követelések 68 938 – 68 938 117 396 – 117 396
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 115 662 – 115 662 130 283 – 130 283
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 113 231 – 113 231 113 569 – 113 569

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 11 501 457 – 11 501 457 12 053 478 – 12 053 478

D) SAJÁT TÕKE 10 291 415 – 10 291 415 9 416 362 – 9 416 362
1. Induló tõke 1 339 403 – 1 339 403 1 339 403 – 1 339 403
2. Tõkeváltozások 8 952 012 – 8 952 012 8 076 959 – 8 952 012
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK –21 308 – –21 308 –69 922 – –69 922
I. Költségvetési tartalékok –21 308 – –21 308 –69 922 – –69 922
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 231 350 – 1 231 350 2 707 038 – 2 707 038
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 266 032 – 255 032 1 741 296 – 1 741 296
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 715 744 – 715 744 652 594 – 652 594
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 249 574 – 249 574 313 148 – 313 148

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 11 501 457 – 11 501 457 12 053 478 – 12 053 478

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 3 493 449 3 783 766 3 699 706
2. Munkaadót terhelõ járulék 1 135 553 1 221 735 1 196 238
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2 132 233 2 475 696 2 337 289
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 83 107 381 536 421 130
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 57 575 116 196 113 331
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 029 28 029 21 023
7. Felújítás 244 575 385 139 349 645
8. Felhalmozási kiadások 872 196 621 599 357 673
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – 3 796 10 623
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 49 494 50 476 52 987
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – 621
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – 309
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 8 092 211 9 067 968 8 560 475
14. Hosszú lejáratú hitelek 85 534 85 534 86 060
15. Rövid lejáratú hitelek 400 000 400 000 78 419
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –

E Ft-ban
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Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

18. Finanszírozási kiadások összesen 485 534 485 534 164 479
19. Pénzforgalmi kiadások 8 581 745 9 553 502 8 724 954
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 934 685 688 314 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 338
23. Kiadások összesen 9 516 430 10 241 816 8 725 292
24. Intézményi mûködési bevételek 533 218 527 607 532 899
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 1 051 050 1 052 946 1 051 194
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 3 007 662 3 062 829 2 996 712
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 13 060 44 175 33 711
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 251 191 251 191 187 144
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 1 000 251 191 417
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 76 215 98 655 124 434
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 855 652 491 332 74 162
32. Támogatások, kiegészítések 1 895 382 2 819 377 2 819 377
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 1 895 382 2 819 377 2 819 377
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 2 000 2 000 1 967
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 1 000 1 000 661
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 7 686 430 8 351 112 7 822 261
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 330 000 303 107 60 479
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 1 500 000 1 500 000 793 600
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 1 830 000 1 803 107 854 079
42. Pénzforgalmi bevételek 9 516 430 10 154 219 8 676 340
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 87 597 75 298
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 62 688
46. Bevételek összesen 9 516 430 10 241 816 8 814 326
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –1 344 466 –1 317 573 –662 916
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 1 344 466 1 317 573 689 600
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 62 350

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 98 885 – 98 885 112 621 – 112 621
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –120 193 – –120 193 –182 543 – –182 543
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa –114 989 – –114 989 –83 423 – –83 423
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 93 681 – 93 681 13 501 – 13 501
6. Finanszírozásból származó korrekciók – – – – – –
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –

E Ft-ban

1934 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 12. szám



Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl
alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

9. Költségvetési pénzmaradványt külön
jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány 93 681 – 93 681 13 501 – 13 501
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 98 415 – 98 415 99 979 – 99 979
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – 66 107 – 66 107

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során a Berettyóújfalu Városi Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített összevont éves beszámo-
lóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített összevont éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak
és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített összevont éves beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítésé-
rõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Kusai Tamás s. k.,
könyvvizsgáló

Bicske Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 8 013 571 – 8 013 571 7 853 030 – 7 853 030
I. Immateriális javak 17 135 – 17 135 11 925 – 11 925

II. Tárgyi eszközök 7 930 323 – 7 930 323 7 776 647 – 7 776 647
III. Befektetett pénzügyi eszközök 60 342 – 60 342 59 536 – 59 536
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 5 771 – 5 771 4 922 – 4 922
B) FORGÓESZKÖZÖK 281 379 – 281 379 275 041 – 275 041

I. Készletek 186 – 186 192 – 192
II. Követelések 162 258 – 162 258 185 268 – 185 268
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 68 042 – 68 042 45 290 – 45 290

E Ft-ban
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Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 50 893 – 50 893 44 291 – 44 291

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 8 294 950 – 8 294 950 8 128 071 – 8 128 071

D) SAJÁT TÕKE 6 117 828 – 6 117 828 5 891 588 – 5 891 588
1. Induló tõke 300 246 – 300 246 300 246 300 246
2. Tõkeváltozások 518 582 – 518 582 5 591 342 – 5 591 342
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 77 835 – 77 835 47 179 – 47 179
I. Költségvetési tartalékok 77 835 – 77 835 47 179 – 47 179
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 099 287 – 2 099 287 2 189 304 – 2 189 304
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 276 739 – 1 276 739 1 198 983 – 1 198 983
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 781 833 – 781 833 947 919 – 947 919
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 40 715 – 40 715 42 402 – 42 402

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 8 294 950 – 8 294 950 8 128 071 – 8 128 071

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 833 644 852 916 794 123
2. Munkaadót terhelõ járulék 264 435 270 846 245 799
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 719 054 689 315 669 210
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 63 637 125 294 102 869
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 23 710 40 163 37 591
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 650 2 650 1 562
7. Felújítás 1 155 89 866 60 792
8. Felhalmozási kiadások 33 219 51 096 47 049
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – 461
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 9 193 10 096 8 564
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – 20
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – 2 000 3 667
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 1 950 717 2 134 262 1 971 707
14. Hosszú lejáratú hitelek 101 782 101 782 101 782
15. Rövid lejáratú hitelek 537 174 537 174 –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 638 956 638 956 101 782
19. Pénzforgalmi kiadások 2 589 673 2 773 218 2 073 489
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 347 816 38 229 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –6 602
23. Kiadások összesen 2 937 489 2 811 447 2 066 887
24. Intézményi mûködési bevételek 248 086 248 086 195 832
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 873 340 873 640 942 075
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 48 643 64 857 61 457
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 179 048 179 298 4 173
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 631 053 66 000 84 837
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – 18 837
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – 5 324 5 324
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – –
32. Támogatások, kiegészítések 507 759 635 506 638 697
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 507 759 635 506 638 506
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 4 900 4 900 6 666
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 2 500 2 500 3 437
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 2 495 329 2 080 111 1 942 498
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2 160 50 310 49 014
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 400 000 600 000 51 321
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 402 160 650 310 100 335
42. Pénzforgalmi bevételek 2 897 489 2 730 421 2 042 833
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 40 000 81 026 81 026
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 1 899
46. Bevételek összesen 2 937 489 2 811 447 2 125 758
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 236 796 –11 354 51 817
48. Finanszírozási mûveletek eredménye –236 796 11 354 –1 447
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 8 501

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 66 226 – 66 226 44 071 – 44 071
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege 11 609 – 11 609 3 108 – 3 108
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 77 835 – 77 835 47 179 – 47 179
6. Finanszírozásból származó korrekciók 3 191 – 3 191 1 200 – 1 200
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 81 026 – 81 026 48 379 – 48 379
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 81 026 – 81 026 48 379 – 48 379
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –
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Hitelesítõ záradék:

Véleményem szerint Bicske Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezete a
jogszabályi elõírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

A könyvvizsgáló a véleményt mindaddig fenntartja, amíg a gazdálkodás valódiságát befolyásoló vagy megkérdõjele-
zõ újabb információ tudomására nem jut.

Dr. Szebellédi István s. k.,
könyvvizsgáló

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 667 869 – 1 667 869 1 974 338 – 1 974 338
I. Immateriális javak 337 – 337 6 149 – 6 149
II. Tárgyi eszközök 781 513 – 781 513 1 100 252 – 1 100 252
III. Befektetett pénzügyi eszközök 26 530 – 26 530 26 862 – 26 862
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 859 489 – 859 489 841 075 – 841 075
B) FORGÓESZKÖZÖK 239 282 – 239 282 15 270 – 15 270

I. Készletek 415 – 415 492 – 492
II. Követelések 4 235 – 4 235 2 754 – 2 754
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 234 289 – 234 289 10 554 – 10 554
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 343 – 343 1 470 – 1 470

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 907 151 – 1 907 151 1 989 608 – 1 989 608

D) SAJÁT TÕKE 1 572 252 – 1 572 252 1 923 047 – 1 923 047
1. Induló tõke 17 095 – 17 095 17 095 – 17 095
2. Tõkeváltozások 1 555 157 – 1 555 157 1 905 952 – 1 905 952
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 228 405 – 228 405 3 231 – 3 231
I. Költségvetési tartalékok 228 405 – 228 405 3 231 – 3 231
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 106 494 – 106 494 63 330 – 63 330
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 8 487 – 8 487 33 497 – 33 497
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 91 780 – 91 780 21 040 – 21 040
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 6 227 – 6 227 8 793 – 8 793

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 907 151 – 1 907 151 1 989 608 – 1 989 608
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 116 609 128 575 118 540
2. Munkaadót terhelõ járulék 36 520 40 331 37 562
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 65 299 69 949 101 238
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 32 719 35 408 31 641
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 1 574 1 574 1 396
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás – – 420
8. Felhalmozási kiadások 352 546 352 661 387 910
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 610 610 332
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 500 500 300
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 606 377 629 608 679 339
14. Hosszú lejáratú hitelek 4 121 10 121 8 539
15. Rövid lejáratú hitelek – – 9 587
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 4 121 10 121 18 126
19. Pénzforgalmi kiadások 610 498 639 729 697 465
20. Pénzforgalom nélküli kiadások – – –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 1 127
23. Kiadások összesen 610 498 639 729 698 592
24. Intézményi mûködési bevételek 12 396 18 896 57 710
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 63 470 60 296 67 821
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 22 011 27 570 26 504
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 800 3 470 2 746
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 48 382 42 494 4 607
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 180 180 3 982
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – 87 934
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 53 275 53 275 31 950
32. Támogatások, kiegészítések 97 627 147 665 147 677
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 97 627 147 665 147 665
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 297 961 353 666 426 949
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 30 000 36 000 35 755
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 58 537 20 175 9 587
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 88 537 56 175 45 342
42. Pénzforgalmi bevételek 386 498 409 841 472 291
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 224 000 229 888 228 405
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 2 577
46. Bevételek összesen 610 498 639 729 703 273
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –84 416 –46 054 –23 985
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 84 416 46 054 27 216
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 1 450
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás

2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 234 278 – 234 278 10 554 – 10 554

2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-
lások egyenlege –5 873 – –5 873 –7 323 – –7 323

3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-
ványa – – – – – –

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye – – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 228 405 – 228 405 3 231 – 3 231

6. Finanszírozásból származó korrekciók –293 – –293 –3 293 – –3 293

7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –

8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl
alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

9. Költségvetési pénzmaradványt külön
jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány 228 112 – 228 112 –62 – –62

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból
folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-
maradvány 84 643 – 84 643 – – –

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 143 469 – 143 469 – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési be-
számolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról,
hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és
az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter-nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban sze-
replõ értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Gyõrffi Dezsõ s. k.,
könyvvizsgáló
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Bokod Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 540 181 – 540 181 539 012 – 539 012
I. Immateriális javak 779 – 779 1 139 – 1 139
II. Tárgyi eszközök 351 806 – 351 806 358 058 – 358 058
III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 085 – 3 085 3 085 – 3 085
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 184 511 – 184 511 176 730 – 176 730
B) FORGÓESZKÖZÖK 61 451 – 61 451 93 698 – 93 698

I. Készletek – – – – – –
II. Követelések 9 586 – 9 586 10 340 – 10 340
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 42 797 – 42 797 71 538 – 71 538
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 9 068 – 9 068 11 820 – 11 820

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 601 632 – 601 632 632 710 – 632 710

D) SAJÁT TÕKE 532 978 – 532 978 535 855 – 535 855
1. Induló tõke 47 228 – 47 228 47 228 – 47 228
2. Tõkeváltozások 485 750 – 485 750 488 627 – 488 627
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 39 382 – 39 382 70 744 – 70 744
I. Költségvetési tartalékok 39 382 – 39 382 70 744 – 70 744
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 29 272 – 29 272 26 111 – 26 111
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 960 – 960 – – –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 16 789 – 16 789 13 497 – 13 497
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 12 483 – 12 483 12 614 – 12 614

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 601 632 – 601 632 632 710 – 632 710

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 189 781 202 659 192 547
2. Munkaadót terhelõ járulék 57 262 51 784 58 973
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 79 596 85 416 81 603
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 4 500 3 719 3 719
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 1 800 1 801 1 469
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 245 8 766 6 902
7. Felújítás 19 000 20 942 2 911
8. Felhalmozási kiadások 961 14 219 12 937
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – 781 591
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – – –
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 359 145 400 087 361 652
14. Hosszú lejáratú hitelek – – –
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – –
18. Finanszírozási kiadások összesen – – –
19. Pénzforgalmi kiadások 359 145 400 087 361 652
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 36 929 32 422 –
21. Továbbadási (lebony.) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 2 757
23. Kiadások összesen 396 074 432 509 364 404
24. Intézményi mûködési bevételek 18 969 20 796 27 061
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 127 115 119 259 134 954
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 47 227 46 984 48 878
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 8 218 8 217
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 25 000 25 000 1 075
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – 1 075
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 850 1 087 1 046
32. Támogatások, kiegészítések 145 913 169 266 171 783
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 145 913 169 266 169 266
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 365 074 390 610 393 014
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen – – –
42. Pénzforgalmi bevételek 365 074 390 610 393 014
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 31 000 41 899 41 899
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 250
46. Bevételek összesen 396 074 432 509 435 163
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége – – 73 261
48. Finanszírozási mûveletek eredménye – – –
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 2 502

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 42 618 – 42 618 71 478 – 71 478
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –3 236 – –3 236 –734 – –734
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-
ványa – – – – – –

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye – – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 39 382 – 39 382 70 744 – 70 744
6. Finanszírozásból származó korrekciók 786 – 786 –394 – –394
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 40 168 – 40 168 70 350 – 70 350
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 3 575 – 3 575 350 – 350
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 36 593 – 36 593 70 000 – 70 000

Hitelesítõ záradék:

Az éves egyszerûsített beszámolót a Számviteli Törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állí-
tották össze. Az éves beszámoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és költségvetési teljesítésérõl valós képet ad.

Bogáthné Bátki Edit s. k.,
könyvvizsgáló

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 19 647 819 – 19 647 819 20 403 402 – 20 403 402
I. Immateriális javak 84 084 – 84 084 133 907 – 133 907
II. Tárgyi eszközök 19 050 869 – 19 050 869 19 731 646 – 19 731 646
III. Befektetett pénzügyi eszközök 213 249 – 213 249 257 127 – 257 127
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök 299 617 – 299 617 280 722 – 280 722

B) FORGÓESZKÖZÖK 4 487 052 – 4 487 052 6 518 362 – 6 518 362
I. Készletek 403 488 – 403 488 441 273 – 441 273
II. Követelések 286 905 – 286 905 201 250 – 201 250
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 3 222 371 – 3 222 371 2 783 518 – 2 783 518
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 574 288 – 574 288 3 092 321 – 3 092 321

12. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1943



E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 24 134 871 – 24 134 871 26 921 764 – 26 921 764

D) SAJÁT TÕKE 12 403 485 – 12 403 485 8 753 796 – 8 753 796
1. Induló tõke 4 064 176 – 4 064 176 4 064 176 – 4 064 176
2. Tõkeváltozások 8 339 309 – 8 339 309 4 689 620 – 4 689 620
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 2 978 098 – 2 978 098 4 389 701 – 4 389 701
I. Költségvetési tartalékok 2 929 571 – 2 929 571 4 271 708 – 4 271 708
II. Vállalkozási tartalék 48 527 – 48 527 117 993 – 117 993

F) KÖTELEZETTSÉGEK 8 753 288 – 8 753 288 13 778 267 – 13 778 267
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 5 656 618 – 5 656 618 9 938 785 – 9 938 785
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 278 109 – 2 278 109 2 353 344 – 2 353 344
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 818 561 – 818 561 1 486 138 – 1 486 138

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 24 134 871 – 24 134 871 26 921 764 – 26 921 764

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 15 692 783 16 855 975 16 452 857
02. Munkaadót terhelõ járulék 4 879 092 5 231 791 5 027 948
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 14 118 843 18 220 187 17 378 375
04. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 170 500 712 097 689 390
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 296 380 324 010 308 345
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 257 581 307 161 282 741
07. Felújítás 65 500 302 272 255 660
08. Felhalmozási kiadások 1 801 163 4 073 603 2 390 464
09. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 14 000 45 870 29 908
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – – –
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 20 000 20 000 5 900
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 37 315 842 46 092 966 42 821 588
14. Hosszú lejáratú hitelek – – 18 301
15. Rövid lejáratú hitelek 21 356 21 356 –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 21 356 21 356 18 301
19. Pénzforgalmi kiadások 37 337 198 46 114 322 42 839 889
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 277 900 1 403 762 42 580
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – 920 128
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 2 518 033
23. Kiadások összesen 37 615 098 47 518 084 46 320 630
24. Intézményi mûködési bevételek 4 199 000 4 889 082 4 951 319
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 2 837 558 2 837 558 3 483 681
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 16 374 101 18 810 475 20 300 800
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 196 881 182 715
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 1 555 000 1556 950 195 563
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 35 000 35 000 62 358
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 162 000 1 618 671 1 465 830
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – 137 500 137 788
32. Támogatások, kiegészítések 8 439 399 10 418 430 10 320 558
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 8 439 399 10 418 430 10 320 558
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 41 356 41 356 25 700
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 33 608 414 40 506 903 41 063 954
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2 901 154 400 139 499
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 4 003 783 342 050 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – 3 000 000 3 048 048
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 4 006 584 3 496 450 3 187 547
42. Pénzforgalmi bevételek 37 615 098 44 003 353 44 251 501
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 3 514 731 3 557 311
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – 920 128
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 669 362
46. Bevételek összesen 37 615 098 47 518 084 49 398 302
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –3 985 328 –3 475 094 1 757 097
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 3 985 328 3 475 094 3 169 246
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –1 848 671

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 3 222 371 – 3 222 371 2 783 518 – 2 783 518
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –242 488 – –242 488 1 606 183 – 1 606 183
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – –1 283 – –1 283
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye 48 527 – 48 527 117 993 – 117 993
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 2 929 571 – 2 929 571 4 272 991 – 4 272 991
6. Finanszírozásból származó korrekciók –121 883 – –121 883 –45 190 – –45 190
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 34 900 – 34 900 42 580 – 48 580
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 2 842 588 – 2 842 588 4 270 381 – 4 270 381
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa 369 024 – 369 024 1 074 152 – 1 074 152
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 2 480 964 – 2 480 964 3 233 464 – 3 233 464
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –
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Egyszerûsített eredménykimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt bevételei 587 088 – 587 088 860 850 – 860 850

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt kiadásai (–) 538 561 – 538 561 742 857 – 742 857

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye 48 527 – 48 527 117 993 – 117 993

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ érték-
csökkenési leírás (±) 3 762 – 3 762 403 – 403

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és
felhasználni tervezett eredmény (–) 34 813 – 34 813 42 580 – 42 580

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály
alapján módosító egyéb tétel (–) 4 459 – 4 459 25 283 – 25 283

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénz-
forgalmi eredménye –87 – –87 – – –

8. Tárgyévrõl átvitt veszteség 5 406 – 5 406 49 727 – 49 727
9. Megelõzõ év(ek) el nem számolt vesztesé-

gének tárgyévre esõ része – – – – – –
10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye 13 627 – 13 627 75 413 – 75 413

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzatának egyszerûsített éves költségvetési be-
számolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról,
hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és
az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
2008. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingat-
lankataszter-nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplõ értékadatokkal
egyezõek.

Fekete Tibor s. k.,
könyvvizsgáló
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Borsodnádasd Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 029 304 –2 040 1 027 264 1 026 129 – 1 026 129
I. Immateriális javak 2 844 – 2 844 1 068 – 1 068
II. Tárgyi eszközök 466 352 – 466 352 469 686 – 469 686
III. Befektetett pénzügyi eszközök 25 200 –2 040 23 160 42 555 – 42 555
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 534 908 – 534 908 512 820 – 512 820
B) FORGÓESZKÖZÖK 52 181 – 52 181 301 584 – 301 584

I. Készletek 787 – 787 1 107 – 1 108
II. Követelések 7 851 – 7 851 5 612 – 5 612
III. Értékpapírok 9 – 9 202 009 – 202 009
IV. Pénzeszközök 38 828 – 38 828 78 287 – 78 287
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 4 706 – 4 706 14 569 – 14 569

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 081 485 –2 040 1 079 445 1 327 713 – 1 327 713

D) SAJÁT TÕKE 1 007 130 – –2 040 1 005 090 979 247 –
979 247

1. Induló tõke 70 451 – 70 451 70 451 – 70 451
2. Tõkeváltozások 936 679 –2 040 934 639 908 796 – 908 796
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 20 721 – 20 721 73 610 – 73 610
I. Költségvetési tartalékok 20 721 – 20 721 73 610 – 73 610
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 53 634 – 53 634 274 856 – 274 856
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 9 577 – 9 577 1 238 – 1 238
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 21 244 – 21 244 254 372 – 254 372
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 22 813 – 22 813 19 246 – 19 246

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 081 485 –2 040 1 079 445 1 327 713 – 1 327 713

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 228 395 251 874 237 381
2. Munkaadót terhelõ járulék 71 020 78 278 75 753
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 121 720 151 774 131 904
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 2 250 2 075 2 074
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 4 294 19 179 18 268
6. Társadalom, szoc. pol., és egyéb juttatások 106 155 98 461 94 091
7. Felújítás – 1 279 1 279
8. Felhalmozási kiadások 10 784 31 480 6 222
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 2 270 15 175 13 279
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 546 888 649 575 580 251
14. Hosszú lejáratú hitelek 10 000 220 267 220 267
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – 25 915 25 915
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 10 000 246 182 246 182
19. Pénzforgalmi kiadások 556 688 895 757 826 433
20. Pénzforgalom nélküli kiadások – – –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 9 863
23. Kiadások összesen 556 888 895 757 836 296
24. Intézményi mûködési bevételek 23 501 26 454 31 124
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 152 923 160 798 162 896
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 37 375 55 105 55 635
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 2 093 2 143
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel – 27 459 27 463
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – 4
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 2 270 2 270 374
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – 1 509 1 619
32. Támogatások, kiegészítések 292 571 383 104 383 840
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 292 571 383 104 383 104
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 508 640 658 792 665 094
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 10 000 – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 38 248 – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – 202 000 200 000
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – 13 923 14 228
41. Finanszírozási bevételek összesen 48 248 215 923 214 228
42. Pénzforgalmi bevételek 556 888 874 715 879 322
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 21 042 21 042
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –3 669
46. Bevételek összesen 556 888 895 757 896 695
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –38 248 30 259 105 885
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 38 248 –30 259 –31 954
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – 73 931
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –13 532

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 38 795 – 38 795 78 152 – 78 152
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –18 074 – –18 074 –4 542 – –4 542
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-
ványa – – – – – –

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye – – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 20 721 – 20 721 73 610 – 73 610
6. Finanszírozásból származó korrekciók –792 – –792 –6 841 – –6 841
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 19 929 – 19 929 66 769 – 66 769
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 19 929 – 19 929 66 769 – 66 769
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszá-
molóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati stan-
dardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról,
hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és
az általános számviteli elvek szerint készítették el.

A 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámoló Borsodnádasd Város Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jö-
vedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Gyõrffi Dezsõ s. k.,
könyvvizsgáló

Böhönye Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak 2 104 – 2 104 1 815 – 1 815
II. Tárgyi eszközök 821 010 – 821 010 824 945 – 824 945
III. Befektetett pénzügyi eszközök – – – 33 – 33
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott
eszközök 161 158 – 161 158 159 998 – 159 998

B) FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek 602 – 602 415 – 415
II. Követelések 13 275 – 13 275 11 502 – 11 502
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 7 645 – 7 645 26 985 – 26 985
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 11 073 – 11 073 10 396 – 10 396

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 016 867 – 1 016 867 1 036 089 – 1 036 089

D) SAJÁT TÕKE
1. Induló tõke 29 523 – 29 523 29 523 – 29 523
2. Tõkeváltozások 935 732 – 935 732 944 731 – 944 731
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK
I. Költségvetési tartalékok –783 – –783 17 554 – 17 554
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 160 020 – 160 020 – – –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 16 892 – 16 892 24 454 – 24 454
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 19 501 – 19 501 19 827 – 19 827

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 160 885 – 1 016 867 1 036 089 – 1 036 089

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 237 450 243 007 238 804
2. Munkaadót terhelõ járulék 76 734 77 966 76 970
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 127 057 132 654 121 762
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 3 293 3 293 3 834
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 63 659 63 723 59 710
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 22 000 8 489 11 917
8. Felhalmozási kiadások 32 873 27 193 25 946
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – – –
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 563 066 556 325 539 359
14. Hosszú lejáratú hitelek 10 073 10 073 10 073
15. Rövid lejáratú hitelek – – 1
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 10 073 10 073 10 074
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

19. Pénzforgalmi kiadások 573 139 566 398 549 433
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 7 000 9 651 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –677
23. Kiadások összesen 580 139 576 049 548 756
24. Intézményi mûködési bevételek 30 076 30 076 29 426
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 126 346 125 486 130 853
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 80 124 78 142 76 451
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 169 169
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 8 800 8 800 6 431
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 8 800 8 800 6 431
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 13 579 280 279
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 2 059 9 119 9 113
32. Támogatások, kiegészítések 271 735 314 912 314 912
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 271 735 314 912 314 912
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 49
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 50 50 87
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 532 769 567 034 567 770
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 27 607 – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 10 748 – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 38 355 – –
42. Pénzforgalmi bevételek 571 124 567 034 567 770
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 9 015 9 015 10 012
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 326
46. Bevételek összesen 580 139 576 049 578 108
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –28 282 10 073 38 423
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 28 282 –10 073 –10 074
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 1 003

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 7 645 – 7 645 26 985 – 26 985
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –8 428 – –8 428 –9 431 – –9 431
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – –7 447 – –7 447
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány –783 – –783 25 001 – 25 001
6. Finanszírozásból származó korrekciók – – – – – –
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások –3 312 – –3 312 –1 465 – –1 465
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

9. Költségvetési pénzmaradványt külön
jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány –4 095 – –4 095 23 536 – 23 536
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 2 790 – 2 790 5 326 – 5 326
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 6 992 – 6 992 18 210 – 18 210

Hitelesítõ záradék:

Böhönye Község Önkormányzata 2008. december 31. fordulónappal készült 2008. éves egyszerûsített mérlegbeszá-
molójához.

A könyvvizsgálat során Böhönye Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetési beszámolóját (egyszerûsített
éves költségvetési beszámolóját), annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes
nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizo-
nyosságot szereztem arról, hogy az éves költségvetési beszámolót (az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót) a
számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátossá-
gairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az
éves költségvetési beszámoló (az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló) az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Jeles Ferencné s. k.,
könyvvizsgáló

Budapest Fõváros Önkormányzatának költségvetési intézményei
és a Fõpolgármeseteri Hivatal egyszerûsített mérlege

2008.
E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 959 637 737 –6 000 1 959 631 737 2 002 991 601 0 2 002 991 601
I. Immateriális javak 1 596 490 – 1 596 490 1 497 030 – 1 497 030

II. Tárgyi eszközök 1 236 383 455 – 1 236 383 455 1 275 468 187 – 1 275 468 187
III. Befektetett pénzügyi eszközök 283 075 337 –6 000 283 069 337 278 804 979 – 278 804 979
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Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott
eszközök

438 582 455 – 438 582 455 447 221 405 – 447 221 405

B) FORGÓESZKÖZÖK 92 155 950 –18 293 92 137 657 141 678 065 0 141 678 065
I. Készletek 2 668 954 – 2 668 954 2 874 170 – 2 874 170

II. Követelések 7 965 894 6 000 7 971 894 8 744 605 – 8 744 605
III. Értékpapírok 13 966 988 – 13 966 988 18 082 791 – 18 082 791
IV. Pénzeszközök 55 830 508 – 55 830 508 96 748 940 – 96 748 940
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 11 723 606 –24 293 11 699 313 15 227 559 – 15 227 559

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 051 793 687 –24 293 2 051 769 394 2 144 669 666 0 2 144 669 666

D) SAJÁT TÕKE 1 767 433 883 –24 293 1 767 409 590 1 783 069 993 0 1 783 069 993
1. Indulótõke 155 111 737 – 155 111 737 154 929 776 – 154 929 776
2. Tõkeváltozások 1 612 322 146 –24 293 1 612 297 853 1 628 140 217 – 1 628 140 217
3. Értékelési tartalék 0 – 0 0 – 0

E) TARTALÉKOK 52 000 316 0 52 000 316 96 848 095 0 96 848 095
I. Költségvetési tartalékok 51 970 580 – 51 970 580 96 829 658 – 96 829 658

II. Vállalkozási tartalékok 29 736 – 29 736 19 437 – 18 437
F) KÖTELEZETTSÉGEK 232 359 488 0 232 359 488 264 751 578 0 264 751 578

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 143 330 171 – 143 330 171 141 038 918 – 141 038 918
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 73 480 493 – 73 480 493 108 584 256 – 108 584 256

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 15 548 824 – 15 548 824 15 128 404 – 15 128 404

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 051 793 687 –24 293 2 051 769 394 2 144 669 666 0 2 144 669 666

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 94 840 489 108 258 358 102 183 125
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 30 027 857 33 657 484 31 746 989
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 95 788 322 123 552 425 108 131 201
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 3 324 212 8 150 838 211 888 715
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 38 562 747 50 871 859 50 536 538
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 652 241 754 375 654 209
07. Felújítás 20 127 881 20 079 115 10 845 168
08. Felhalmozási kiadások 77 122 964 88 896 404 56 067 534
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 12 037 426 14 407 980 3 556 862
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások 106 338 105 84 921 973 71 592 004
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 961 107 1 999 330 753 805
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 153 071 158 571
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 479 783 351 535 703 212 648 114 721
14. Hosszú lejáratú hitelek 15 935 000 15 935 000 15 328 532
15. Rövid lejáratú hitelek 0 0 0
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 4 115 803
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 15 935 000 15 935 000 19 444 335
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 495 718 351 551 638 212 667 559 056
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 18 275 473 3 683 289 18 437
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Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

21. További (lebonyolítási) célú kiadások 0 0 0
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások 0 0 3 503 953
23. Kiadások összesen (19+…+22) 513 993 824 555 321 501 671 081 446
24. Intézményi mûködési bevételek 41 457 670 45 104 946 42 627 391
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 108 458 583 104 469 174 108 460 035
26. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 107 027 790 82 906 133 290 446 823
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-

lek 1 786 714 2 520 484 2 508 244
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 44 838 987 41 257 791 37 503 012
29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 7 155 820 7 903 696 11 161 214
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok 99 559 407 48 368 813 63 992 820
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-

vételek 3 638 480 3 537 155 2 201 651
32. Támogatások, kiegészítések 60 826 526 152 276 871 152 729 295
33. 32.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 60 826 526 152 276 871 152 066 872
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 833 021 1 161 812 1 037 666
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 68 896 202 171 199 571
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 468 496 074 481 805 350 701 706 508
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 11 334 400 11 334 400 10 700 327
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 0
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 0 0
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 13 966 989 13 966 989 0
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 25 301 389 25 301 389 10 700 327
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 493 797 463 507 106 739 712 406 835
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 20 196 361 48 214 762 249 121 065
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek 0 0 –406 436
46. Bevételek összesen (42+…+45) 513 993 824 555 321 501 961 121 464
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet(+)] –9 366 389 –9 366 389 302 694 415
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) 9 366 389 9 366 389 –8 744 008
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsé-

ge (44–21) 0 0 0
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) 0 0 –3 910 389

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 55 135 213 – 55 135 213 96 072 603 – 96 072 603
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±)
–3 134 897 – –3 134 897 775 492 – 775 492

3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
(–)

11 624 542 – 11 624 542 9 829 567 – 9 829 567

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (–)

29 736 – 29 736 18 437 – 18 437

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

40 346 038 0 40 346 038 87 000 091 0 87 000 091

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –2 345 597 – –2 345 597 –1 549 781 – –1 549 781
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) 0 – – – – 0
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Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alapte-
vékenység ellátására felhasznált összeg

28 573 – 28 573 18 437 – 18 437

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály
alapján módosító tétel (±)

0 – – – – 0

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9)

38 029 014 0 38 029 014 85 468 747 0 85 468 747

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyó-
sított pénzeszköz maradványa

807 124 – 807 124 127 529 – 127 529

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány 35 185 300 – 35 185 300 81 512 285 – 81 512 285
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 2 047 868 – 2 047 868 3 833 804 – 3 833 804

Egyszerûsített eredménykimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt
bevételei

196 972 – 196 972 253 348 – 253 348

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt
kiadásai (–)

167 236 – 167 236 234 911 – 234 911

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (1–2)

29 736 – 29 736 18 437 – 18 437

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ értékcsökke-
nési leírás (–)

3 202 – 3 202 873 – 873

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasz-
nálni tervezett eredmény (–)

28 573 – 28 573 18 437 – 18 437

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján
módosító egyéb tétel (±)

0 – – – – 0

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgal-
mi eredménye (3–4–5±6)

–2 039 – –2 039 –873 – –873

8. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés – – – – – –
9. Tartalékba helyezhetõ összeg 1 163 – 1 163 0 – 0

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Budapest Fõváros Önkormányzata 2008. évi egyszerûsített összevont éves költségvetési be-
számolóját, annak részeit és tételei, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról,
hogy az egyszerûsített összevont éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szer-
vezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben
foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerûsített összevont éves költségvetési beszámoló Budapest Fõváros Önkormányzata
2008. évi költségvetése teljesítésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl meg-
bízható és valós képet ad.

Dr. Printz János s. k.,
könyvvizsgáló
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Belváros-Lipótváros Budapest Fõváros V. Kerület Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 59 646 429 – 59 646 429 62 709 300 – 62 709 300
I. Immateriális javak 26 214 – 26 214 38 696 – 38 696
II. Tárgyi eszközök 46 921 453 – 46 921 453 48 286 674 – 48 286 674
III. Befektetett pénzügyi eszközök 6 007 674 – 6 007 674 8 511 938 – 8 511 938
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 6 691 088 – 6 691 088 5 871 992 – 5 871 992
B) FORGÓESZKÖZÖK 7 814 711 – 7 814 711 9 922 440 – 9 922 440

I. Készletek 281 267 – 281 267 6 483 – 6 483
II. Követelések 2 808 849 – 2 808 849 3 607 478 – 3 607 478
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 4 489 759 – 4 489 759 6 126 389 – 6 126 389
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 234 836 – 234 836 182 090 – 182 090

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 67 461 140 – 67 461 140 72 631 740 – 72 631 740

D) SAJÁT TÕKE 52 393 442 – 52 393 442 50 917 599 – 50 917 599
1. Induló tõke 249 810 – 249 810 249 810 – 249 810
2. Tõkeváltozások 52 143 632 – 52 143 632 50 667 789 – 50 667 789
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 4 091 147 – 4 091 147 4 891 120 – 4 891 120
I. Költségvetési tartalékok 4 091 147 – 4 091 147 4 891 120 – 4 891 120
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 10 976 551 – 10 976 551 16 823 021 – 16 823 021
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 8 709 781 – 8 709 781 13 683 633 – 13 686 633
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 633 322 – 1 633 322 1 722 029 – 1 722 029
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 633 448 – 633 448 1 417 359 – 1 417 359

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 67 461 140 – 67 461 140 72 631 740 – 72 631 740

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 4 137 917 4 321 776 4 121 534
2. Munkaadót terhelõ járulék 1 340 835 1 406 386 1 285 638
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 8 230 258 9 804 005 8 914 683
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 1 142 337 1 419 087 1 398 984
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 676 189 1 433 543 1 275 224
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 970 16 784 12 991
7. Felújítás 1 310 886 2 254 463 1 607 714
8. Felhalmozási kiadások 4 911 680 7 104 259 1 355 279
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 129 000 125 000 115 000
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 1 212 728 1 397 760 551 692
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 55 000 131 418 95 136
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –

1956 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 12. szám



E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 23 156 800 29 414 481 20 733 875
14. Hosszú lejáratú hitelek – 200 000 200 000
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen – 200 000 200 000
19. Pénzforgalmi kiadások 23 156 800 29 614 481 20 933 875
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 106 285 670 197 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –52 746
23. Kiadások összesen 25 263 085 30 284 678 20 881 129
24. Közterület-hasznosítási Társulás átvett-átadott

pénzeszköze miatti korrekció –335 078 –492 473 –492 473
25. Összes kiadás 24 928 007 29 792 205 20 388 656
26. Intézményi mûködési bevételek 1 965 776 2 411 026 3 475 045
27. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 5 225 767 5 678 610 5 472 709
28. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 901 157 1 138 727 1 416 495
29. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 245 245
30. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 8 114 500 9 672 140 4 581 646
31. 30.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 601 500 601 500 454 627
32. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 758 702 1 139 039 1 040 233
33. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 348 000 348 220 186 714
34. Támogatások, kiegészítések 1 034 452 1 383 116 1 383 116
35. 34.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 1 034 452 1 383 116 1 383 116
36. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 56 209 56 209 46 664
37. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
38. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 18 404 563 21 827 332 17 602 867
39. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1 155 634 1 155 634 1 155 634
40. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
41. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 2 975 347 2 975 347 2 975 347
42. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
43. Finanszírozási bevételek összesen 4 130 981 4 130 981 4 130 981
44. Pénzforgalmi bevételek 22 535 544 25 958 313 21 733 848
45. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 727 541 4 326 365 2 064 941
46. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
47. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 454 214
48. Bevételek összesen 25 263 085 30 284 678 24 253 003
49. Közterület-hasznosítási Társulás átvett-átadott

pénzeszköze miatti korrekció –335 078 –492 473 –492 473
50. Összes bevétel 249 928 007 29 792 205 23 760 530
51. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –4 130 981 –3 930 981 –1 066 067
52. Finanszírozási mûveletek eredménye 4 130 981 3 930 981 3 930 981
53. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
54. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 506 960

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 4 443 020 – 4 443 020 5 749 953 – 5 749 953
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –351 873 – –351 873 –858 833 – –858 833
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-
ványa 974 601 – 974 601 2 261 422 – 2 261 422

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye – – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 3 116 546 – 3 116 546 2 629 698 – 2 629 698
6. Finanszírozásból származó korrekciók 11 462 – 11 462 27 168 – 27 168
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 3 128 008 – 3 128 008 2 656 866 – 2 656 866
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 3 014 499 – 3 014 499 2 642 207 – 2 642 207
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 113 509 – 113 509 14 659 – 14 659

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Belváros-Lipótváros Budapest Fõváros V. Kerület Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsí-
tett éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes
nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizo-
nyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az ál-
lamháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

A könyvvizsgáló a véleményt mindaddig fenntartja, amíg a gazdálkodás valódiságát befolyásoló vagy megkérdõjele-
zõ újabb információ tudomására nem jut.

Dr. Szebellédi István s. k.,
könyvvizsgáló

Budapest Fõváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 128 778 979 328 499 129 107 478 127 071 637 –872 962 126 198 675
I. Immateriális javak 49 309 – 49 309 28 496 – 28 496
II. Tárgyi eszközök 127 379 963 325 399 127 705 362 125 733 338 –872 962 124 860 376
III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 138 130 3 100 1 141 230 1 089 921 – 1 089 921
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott
eszközök 211 577 – 211 577 219 882 – 219 882

B) FORGÓESZKÖZÖK 6 238 921 – 6 238 921 5 526 525 – 5 526 525
I. Készletek 11 989 – 11 989 14 725 – 14 725
II. Követelések 1 475 877 – 1 475 877 1 516 915 – 1 516 915
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 4 213 548 – 4 213 548 3 374 038 – 3 374 038
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 537 507 – 537 507 620 847 – 620 847

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 135 017 900 328 499 135 346 399 132 598 162 –872 962 131 725 200

D) SAJÁT TÕKE 126 123 745 328 499 126 452 244 120 202 861 –872 962 119 329 899
1. Induló tõke 3 532 863 – 3 532 863 3 542 763 – 3 542 763
2. Tõkeváltozások 82 970 344 –117 144 82 853 200 79 171 039 56 058 79 227 097
3. Értékelési tartalékok 39 620 538 445 643 40 066 181 37 489 059 –929 020 36 560 039

E) TARTALÉKOK 4 391 094 – 4 391 094 3 657 205 – 3 657 205
I. Költségvetési tartalékok 4 391 094 – 4 391 094 3 657 205 3 657 205 –

3 657 205
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 4 503 061 – 4 503 061 8 738 096 – 8 738 096
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 375 466 – 3 375 466 7 391 028 – 7 391 028
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 767 634 – 767 634 1 009 388 – 1 009 388
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 359 961 – 359 961 337 680 – 337 680

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 135 017 900 328 499 135 346 399 132 598 162 –872 962 131 725 200

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 5 385 112 5 611 513 5 399 905
2. Munkaadót terhelõ járulék 1 660 061 1 738 474 1 644 826
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 6 538 219 7 577 001 6 900 197
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 687 938 1 542 974 1 542 717
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 933 246 994 832 988 315
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 27 144 29 547 24 997
7. Felújítás 215 600 1 049 492 570 527
8. Felhalmozási kiadások 3 506 650 3 856 767 3 537 027
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 197 000 349 000 1 943
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 277 000 902 373 639 262
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 199 574 209 883 148 841
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 19 627 544 23 861 856 21 398 557
14. Hosszú lejáratú hitelek 100 976 160 470 160 470
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 100 976 160 470 160 470
19. Pénzforgalmi kiadások 19 728 520 24 022 326 21 559 027
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

20. Pénzforgalom nélküli kiadások 706 746 703 550 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 83 340
23. Kiadások összesen 20 435 266 24 725 876 21 642 367
24. Intézményi mûködési bevételek 1 715 523 1 457 197 1 708 666
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 7 532 201 7 436 091 7 673 351
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 1 056 326 1 805 318 1 816 096
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 26 741 27 861
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 1 999 334 2 556 541 2 558 206
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 1 999 334 2 556 120 2 557 730
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – 311 093 302 036
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 10 000 34 058 45 300
32. Támogatások, kiegészítések 3 290 545 3 937 734 3 937 734
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 3 290 545 3 937 734 3 937 734
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 56 500 56 500 111 956
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 15 660 429 17 621 273 18 181 206
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 3 070 757 2 713 509 2 643 932
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 1 104 080 – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 4 174 837 2 713 509 2 643 932
42. Pénzforgalmi bevételek 19 835 266 20 334 782 20 825 138
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 600 000 4 391 094 4 039 243
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –22 156
46. Bevételek összesen 20 435 266 24 725 876 24 842 225
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –4 073 861 –2 553 039 821 892
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 4 073 861 2 553 039 2 483 462
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –105 496

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 4 212 491 – 4 212 491 3 373 106 – 3 373 106
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege 178 603 – 178 603 284 099 – 284 099
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa 880 032 – 880 032 858 712 – 858 712
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 3 511 062 – 3 511 062 2 798 493 – 2 798 493
6. Finanszírozásból származó korrekciók –61 875 – –61 875 11 310 – 11 310
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások –23 293 –2 186 –25 479 – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

9. Költségvetési pénzmaradványt külön
jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány 3 425 894 –2 186 3 423 708 2 809 803 – 2 809 803
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa 2 163 – 2 163 21 065 – 21 065
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 2 823 731 –2 186 2 821 545 1 882 841 – 1 322 301
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 600 000 – 600 000 905 897 560 540 1 466 437

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Budapest Józsefváros Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszá-
molóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati stan-
dardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról,
hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és
az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Suchanyecz Ádámné s. k.,
könyvvizsgáló

Budapest XVIII. Kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 108 224 791 – 108 224 791 109 042 391 – 109 042 391
I. Immateriális javak 144 887 – 144 887 99 823 – 99 823

II. Tárgyi eszközök 89 444 841 – 89 444 841 91 998 373 – 91 998 373
III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 123 373 – 1 123 373 1 084 484 – 1 084 484
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök
17 511 690 – 17 511 690 15 859 711 – 15 859 711

B) FORGÓESZKÖZÖK 1 394 869 – 1 394 869 3 645 085 – 3 645 085
I. Készletek 3 933 – 3 933 3 497 – 3 497

II. Követelések 448 995 – 448 995 730 523 – 730 523
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 783 274 – 783 274 2 588 853 – 2 588 853
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 158 647 – 158 647 322 212 – 322 212

12. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1961



E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 109 619 660 – 109 619 660 112 687 476 – 112 687 476

D) SAJÁT TÕKE 104 793 999 – 104 793 999 102 053 716 – 102 053 716
1. Indulótõke 1 740 074 – 1 740 074 1 740 074 – 1 740 074
2. Tõkeváltozások 91 276 941 – 91 276 941 89 552 417 – 89 552 417
3. Értékelési tartalék 11 776 984 – 11 776 984 10 761 225 – 10 761 225

E) TARTALÉKOK 561 861 – 561 861 2 551 968 – 2 551 968
I. Költségvetési tartalékok 561 861 – 561 861 2 551 968 – 2 551 968

II. Vállalkozási tartalékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 4 263 800 – 4 263 800 8 081 792 – 8 081 792

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 128 507 – 128 507 3 350 380 – 3 350 380
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 3 755 233 – 3 755 233 4 372 316 – 4 372 316

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 380 060 – 380 060 359 096 – 359 096

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 109 619 660 – 109 619 660 112 687 476 – 112 687 476

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 7 010 379 7 566 514 7 330 699
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 2 118 141 2 257 227 2 210 453
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 4 323 595 5 259 665 4 805 568
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 595 100 677 308 580 070
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 1 717 132 2 047 889 1 869 163
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 42 034 35 404
07. Felújítás 96 000 327 043 324 399
08. Felhalmozási kiadások 1 665 846 1 622 869 1 522 163
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 0 0 0
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások 8 000 185 457 176 990
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 63 345 58 931 48 340
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 17 599 538 20 044 937 18 903 249
14. Hosszú lejáratú hitelek 19 441 19 564 19 564
15. Rövid lejáratú hitelek 2 700 000 2 700 000 2 700 000
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 2 719 441 2 719 564 2 719 564
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 20 318 979 22 764 501 21 622 813
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 1 081 540 2 000 000 0
21. További (lebonyolítási) célú kiadások 0 0 0
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások 0 0 165 122
23. Kiadások összesen (19+…+22) 21 400 519 24 764 501 21 787 935
24. Intézményi mûködési bevételek 1 155 154 1 277 312 1 132 250
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 9 651 337 9 920 684 9 876 143
26. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 183 810 444 655 425 001

1962 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 12. szám



E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-
lek 67 730 57 945 59 554

28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 1 818 394 1 111 974 846 013
29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 331 312 363 941 186 307
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok 313 962 313 341 244 016
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-

vételek 85 064 200 729 167 658
32. Támogatások, kiegészítések 5 595 068 5 613 905 5 596 944
33. 32.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 5 595 068 5 613 825 5 596 864
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 30 000 60 325 60 333
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 18 900 519 19 000 870 18 407 912
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2 500 000 3 200 000 3 200 000
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 2 000 000 2 000 000
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 0 0
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 2 500 000 5 200 000 5 200 000
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 21 400 519 24 200 870 23 607 912
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 563 631 563 631
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek 0 0 –7641
46. Bevételek összesen (42+…+45) 21 400 519 24 764 501 24 163 902
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet(+)] 219 441 –2 480 436 68 294
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) –219 441 2 480 436 2 480 436
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsé-

ge (44–21) 0 0 0
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) 0 0 –172 763

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 772 472 – 772 472 2 584 808 – 2 584 808
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±)
–210 611 – –210 611 –32 840 – –32 840

3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
(–)

82 605 – 82 605 79 774 – 79 774

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (–)

– – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

479 256 – 479 256 2 472 194 – 2 472 194

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –47 054 – –47 054 5 496 – 5 496
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alapte-

vékenység ellátására felhasznált összeg
– – – – – –

12. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1963



Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály
alapján módosító tétel (±)

– – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9)

432 202 – 432 202 2 477 690 – 2 477 690

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyó-
sított pénzeszköz maradványa

– – – – – –

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány 395 077 – 395 077 2 477 690 – 2 477 690
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 39 675 – 39 675 – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Budapest XVIII. Kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2008. évi egyszerûsített
összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti
könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot sze-
reztünk arról, hogy az egyszerûsített összevont éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá az államháztartás szerveze-
tei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és
az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerûsített összevont éves beszámoló Budapest XVIII. Kerület Pestszentlõrinc-Pestszen-
timre Önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítésérõl, a 2008. december 31-én fennáló vagyoni, pénzügyi és jöve-
delmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós képet ad.

A könyvvizsgáló a véleményt mindaddig fenntartja, amíg a gazdálkodás valódiságát befolyásoló vagy megkérdõjele-
zõ újabb információ tudomására nem jut.

Dr. Szebellédi István s. k.,
könyvvizsgáló

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 74 384 532 74 313 993 74 313 993
I. Immateriális javak 118 867 145 294 145 294
II. Tárgyi eszközök 40 788 770 41 763 512 41 763 512
III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 131 437 990 081 990 081
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 32 345 458 31 415 106 31 415 106
B) FORGÓESZKÖZÖK 7 871 553 7 620 862 7 620 862

I. Készletek 19 060 16 686 16 686
II. Követelések 650 364 907 243 907 243
III. Értékpapírok – – –
IV. Pénzeszközök 6 978 858 6 097 467 6 097 467
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 223 271 599 466 599 466
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 82 256 085 81 934 855 81 934 855

D) SAJÁT TÕKE 70 729 623 70 556 490 70 556 490
1. Induló tõke 1 569 899 1 569 899 1 569 899
2. Tõkeváltozások 69 159 724 68 986 591 68 986 591
3. Értékelési tartalékok – – –

E) TARTALÉKOK 6 910 283 6 169 865 6 169 865
I. Költségvetési tartalékok 6 910 283 6 169 865 6 169 865
II. Vállalkozási tartalék – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 4 616 179 5 208 500 5 208 500
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 559 076 1 449 825 1 449 825
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 765 257 3 231 607 3 231 607
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 291 846 527 068 527 068

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 82 256 085 81 934 855 81 934 855

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 5 638 786 6 349 614 6 191 043
2. Munkaadót terhelõ járulék 1 810 696 2 032 359 1 964 009
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 8 616 253 8 361 382 5 646 972
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 108 680 106 719 106 719
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 353 736 406 771 382 443
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 514 278 505 369 505 342
7. Felújítás – 100 100
8. Felhalmozási kiadások 16 389 135 18 187 772 14 689 642
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 121 709 1 922 189 206 385
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 18 972 621 236 140 537
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – 1 365
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 33 572 245 38 493 511 29 834 557
14. Hosszú lejáratú hitelek 145 064 147 466 840 060
15. Rövid lejáratú hitelek 13 931 435 15 643 952 16 060 997
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 2 854 936 16 485 168 3 256 198
18. Finanszírozási kiadások összesen 16 931 435 32 276 586 20 157 255
19. Pénzforgalmi kiadások 50 503 680 70 770 097 49 991 812
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 31 715 31 162 31 047
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –
23. Kiadások összesen 50 535 395 70 801 259 50 022 859
24. Intézményi mûködési bevételek 16 818 421 24 845 354 17 343 034
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 6 320 571 7 029 402 7 029 374
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 116 740 295 150 295 149
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – – –
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 337 138 310 399 310 281
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – 16 460 16 387
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – –

12. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1965



E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

32. Támogatások, kiegészítések 20 495 20 925 20 925
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 20 495 20 925 20 925
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 73
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 23 613 365 32 501 230 24 998 836
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – 376 195
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 3 000 000 1 977 628 1 337 941
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 145 064 147 466 1 216 255
41. Finanszírozási bevételek összesen 3 145 064 2 125 094 2 930 391
42. Pénzforgalmi bevételek 26 758 429 34 626 324 27 929 227
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – – –
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 3 000 000 1 977 628 1 808 195
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –
46. Bevételek összesen 29 758 429 36 603 952 29 737 422
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –9 990 595 –6 023 443 –4 866 768
48. Finanszírozási mûveletek eredménye –13 786 371 –30 151 492 –17 226 864
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége 3 000 000 1 977 628 1 808 195
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 6 977 264 – 6 977 264 6 095 778 – 6 095 778
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –66 981 – –66 981 74 087 – 74 087
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa 6 797 107 – 6 797 107 5 278 063 – 5 278 063
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 113 176 – 113 176 891 802 – 891 802
6. Finanszírozásból származó korrekciók 16 002 – 16 002 –37 653 – –37 653
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 479 – 479 – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 129 657 – 129 657 854 149 – 854 149
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 384 096 – 384 096 607 984 – 607 984
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 107 196 1 000 108 196 246 165 – 246 165
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Egyszerûsített eredménykimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt bevételei 2 363 – 2 363 – – –

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt kiadásai (–) 2 363 – 2 363 – – –

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye – – – – – –

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ érték-
csökkenési leírás (±) – – – – – –

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és
felhasználni tervezett eredmény (–) 479 – 479 – – –

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály
alapján módosító egyéb tétel (–) – – – – – –

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénz-
forgalmi eredménye –479 – –479 – – –

8. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés – – – – – –
9. Tartalékba helyezhetõ összeg –479 – –479 – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési
beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgála-
ti standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem ar-
ról, hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak
és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlanvagyonkataszter-nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatás-
ban szereplõ értékadatok az egyszerûsített, összevont éves költségvetési beszámoló adataival összhangban van.

Dr. Takács Imre s. k.,
könyvvizsgáló

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 48 191 630 – 48 191 630 48 036 297 – 48 036 297
I. Immateriális javak 74 593 – 74 593 57 625 – 57 625
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

II. Tárgyi eszközök 37 988 911 – 37 988 911 38 022 101 – 38 022 101
III. Befektetett pénzügyi eszközök 408 341 – 408 341 410 905 – 410 905
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök
9 719 785 – 9 719 785 9 545 666 – 9 545 666

B) FORGÓESZKÖZÖK 2 375 668 – 2 375 668 4 532 544 – 4 532 544
I. Készletek 517 – 517 610 – 610

II. Követelések 596 481 – 596 481 1 020 251 – 1 020 251
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 1 594 561 – 1 594 561 3 505 302 – 3 505 302
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 184 109 – 184 109 6 381 – 6 381

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 50 567 298 – 50 567 298 52 568 841 – 52 568 841

D) SAJÁT TÕKE 45 369 384 – 43 369 384 45 488 533 – 45 488 533
1. Indulótõke 1 684 516 – 1 684 516 1 684 516 – 1 684 516
2. Tõkeváltozások 43 684 868 – 43 684 868 43 804 017 – 43 804 017
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 542 317 – 1 542 317 3 493 118 – 3 493 118
I. Költségvetési tartalékok 1 542 317 – 1 542 317 3 493 118 – 3 493 118

II. Vállalkozási tartalékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 3 655 597 – 3 655 597 3 587 190 – 3 598 190

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 981 804 – 2 981 804 3 200 20 – 3 200 206
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 437 440 – 437 440 368 419 – 368 419

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 236 353 – 236 353 18 565 – 18 565

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 50 567 298 – 50 567 298 52 568 841 – 52 568 841



Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 3 454 231 3 742 345 3 588 180
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 1 047 155 1 154 871 1 118 488
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 2 835 976 3 195 920 2 864 407
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 165 000 299 030 251 068
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 422 860 565 385 546 441
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
07. Felújítás 527 450 858 833 697 323
08. Felhalmozási kiadások 722 038 1 063 807 387 532
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 2 000 103 103
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások – 358 088 275 752
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 10 000 12 893 9 584
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 9 186 710 11 251 275 9 738 878
14. Hosszú lejáratú hitelek 25 747 25 747 17 000
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 25 747 25 747 17 000
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 9 212 457 11 277 022 9 755 878
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 363 603 1 935 490 –
21. További (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –177 728
23. Kiadások összesen (19+…+22) 9 576 060 13 212 512 9 578 150
24. Intézményi mûködési bevételek 463 546 653 668 676 132
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 5 184 952 5 517 926 5 517 925
26. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 136 948 253 020 253 622
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-

lek – 11 748 11 748
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 1 244 320 2 217 637 2 217 851
29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 1 244 320 2 118 312 2 118 526
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok 35 657 90 800 90 800
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-

vételek 43 000 9 300 9 300
32. Támogatások, kiegészítések 2 449 637 2 891 952 2 892 948
33. 32.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 2 449 637 2 891 952 2 891 952
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 18 000 29 562 29 561
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 9 576 060 11 675 613 11 699 887
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – 6 792 6 792
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) – 6 792 6 792
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 9 576 060 11 682 405 11 706 679
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 1 530 107 1 543 313
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – –219 925
46. Bevételek összesen (42+…+45) 9 576 060 13 212 512 13 030 067
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet(+)] 25 747 18 955 3 504 322
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) – – –
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsé-

ge (44–21) –25 747 –18 955 –10 208
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) – – –42 197
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 1 592 858 – 1 592 858 3 501 362 – 3 501 462
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±)
–50 541 – –50 541 –8 344 – –8 344

3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
(–)

– – – 297 – 297

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (–)

– – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

1 542 317 – 1 542 317 3 492 821 – 3 492 821

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) – – – –153 302 – –153 302
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) –12 210 – –12 210 152 169 – 152 169
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alapte-

vékenység ellátására felhasznált összeg
1 530 107 – 1 530 107 3 491 688 – 3 491 688

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály
alapján módosító tétel (±)

– – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9)

– – – – – –

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyó-
sított pénzeszköz maradványa

1 530 107 – 1 530 107 3 491 688 – 3 491 688

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány – – – – – –
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 800 435 – 800 435 3 411 465 – 3 411 465
14. 08-ból szabad pénzmaradvány 729 672 – 729 672 80 223 – 80 223

Egyszerûsített eredménykimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt
bevételei

– – – – – –

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt
kiadásai (–)

– – – – – –

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (1–2)

– – – – – –

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ értékcsökke-
nési leírás (–)

– – – – – –

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasz-
nálni tervezett eredmény (–)

– – – – – –

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján
módosító egyéb tétel (±)

– – – – – –

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgal-
mi eredménye (3–4–5±6)

– – – – – –

8. Tárgyévrõl átvitt veszteség – – – – – –
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

9. Megelõzõ év(ek) el nem számolt veszteségének
tárgyévre esõ része (–)

– – – – – –

10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye
(7+8–9)

– – – – – –

11. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés – – – – – –
12. Tartalékba helyezhetõ összeg – – – – – –

Hitelesítõ záradék:
A könyvvizsgálat során Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatnak 2008. évi egyszerûsített össze-

vont éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes
nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizo-
nyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerûsített összevont éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, to-
vábbá a vonatkozó körmányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerûsített összevont éves beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesíté-
sérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl
megbízható és valós képet ad.

Dr. Szebellédi István s. k.,
könyvvizsgáló

Cegléd Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 29 603 582 – 29 603 582 30 951 158 –2 029 30 949 129
I. Immateriális javak 14 306 – 14 306 12 392 – 12 392

II. Tárgyi eszközök 28 268 535 – 28 268 535 27 485 382 –2 029 27 483 353
III. Befektetett pénzügyi eszközök 527 942 – 527 942 547 942 – 547 942
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök
792 799 – 792 799 2 905 442 – 2 905 442

B) FORGÓESZKÖZÖK 954 751 – 954 751 1 118 785 – 1 118 785
I. Készletek 46 344 – 46 344 318 – 318

II. Követelések 330 302 – 330 302 291 884 – 291 884
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 63 831 190 000 253 831 686 674 744 687 418
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 514 274 –190 000 324 274 139 909 –744 139 165

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 30 558 333 – 30 558 333 32 069 943 –2 029 32 067 914

D) SAJÁT TÕKE 25 021 673 48 469 25 070 142 26 194 148 –12 353 26 181 795
1. Indulótõke 833 574 – 833 574 433 903 – 443 903
2. Tõkeváltozások 24 188 099 48 469 24 236 568 25 750 245 –12 353 25 737 892

E) TARTALÉKOK 211 827 – 211 827 527 140 – 527 140
I. Költségvetési tartalékok 201 683 – 201 683 527 140 – 527 140

II. Vállalkozási tartalékok 10 144 – 10 144 – – –
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

F) KÖTELEZETTSÉGEK 5 324 833 –48 469 5 276 364 5 348 655 10 324 5 358 979
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 4 012 756 – 4 012 756 4 509 083 6 480 4 515 563

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 945 799 –48 469 897 330 540 129 3 844 543 973
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 366 278 – 366 278 299 443 – 299 443

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 30 558 333 – 30 558 333 32 069 943 –2 029 32 067 914

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 1 922 074 2 313 345 2 171 783
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 600 075 643 879 621 016
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 627 131 1 915 565 1 730 185
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 123 962 523 962 522 821
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 310 157 400 515 366 899
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 535 137 529 634 516 780
07. Felújítás 151 363 177 616 136 524
08. Felhalmozási kiadások 2 650 943 2 136 989 2 000 206
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 29 017 30 801 22 355
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások 239 785 204 433 152 430
11. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú hitelek 90 000 90 000 –
13. Pénzforgalmi kiadások (13+...+12) 8 279 644 8 966 739 8 240 999
14. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 945 469 539 300 –
15. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –374 365
16. Kiadások összesen (13+14+15) 9 225 113 9 506 039 7 866 634
17. Intézményi mûködési bevételek 836 355 1 045 822 1 035 266
18. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 2 398 792 2 416 386 2 473 923
19. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 188 974 850 373 813 383
20. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-

lek – 12 536 12 401
21. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 652 893 655 115 262 791
22. 21.-bõl: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 10 400 12 622 5 496
23. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok 2 412 612 1 401 709 1 615 781
24. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-

vételek 25 501 27 035 18 941
25. Támogatások, kiegészítések 2 007 956 2 271 184 2 271 184
26. 25.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 2 007 956 2 271 184 2 271 184
27. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
28. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 604 218 544 218 –
29. Rövid lejáratú hitelek felvétele 97 812 97 812 52 642
30. Értékpapírok bevételei – – –
31. Pénzforgalmi bevételek (17+...25+27+...30) 9 225 113 9 322 190 8 556 312
32. Pénzforgalom nélküli bevételek – 183 849 201 625
33. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – –145 705
34. Bevételek összesen (31+32+33) 9 225 113 9 506 039 8 612 232
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 12 218 190 000 202 218 556 191 744 556 935
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±)
199 609 –190 000 199 609 –29 051 –744 –29 795

3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
(–)

–48 312 – –48 312 –7 520 – –7 520

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (–)

10 144 – 10 144 – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

249 995 – 249 995 534 660 – 534 660

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –8 400 – –8 400 16 844 – 16 844
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alapte-

vékenység ellátására felhasznált összeg
8 585 – 8 585 – – –

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály
alapján módosító tétel (±)

– – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9)

250 180 – 250 180 551 504 – 551 504

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyó-
sított pénzeszköz maradványa

– – – – – –

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány 238 418 – 238 418 551 504 – 551 504
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 11 762 – 11 762 – – –

Egyszerûsített eredménykimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt
bevételei

987 033 – 987 033 – – –

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt
kiadásai (–)

976 889 – 976 889 – – –

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (1–2)

10 144 – 10 144 – – –

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ értékcsökke-
nési leírás (–)

– – – – – –

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasz-
nálni tervezett eredmény (–)

8 585 – 8 585 – – –

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján
módosító egyéb tétel (±)

– – – – – –

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgal-
mi eredménye (3–4–5±6)

1 559 – 1 559 – – –

8. Vállalkozási tevákhenységet terhelõ befizetés – – – – – –
9. Tartalékba helyezhetõ összeg 1 559 – 1 559 – – –
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során a Cegléd Város Önkormányzat 2008. évi egyszerûsített összevont éves beszámolóját, annak
részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban fog-
laltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerû-
sített összevont éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó Korm. rendeletben foglaltak és az általá-
nos számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerûsített összevont éves beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítésérõl, a
2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és
valós képet ad.

Koczka Klára s. k.,
könyvvizsgáló

Celldömölk Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 10 359 090 – 10 359 090 10 296 927 – 10 296 927
I. Immateriális javak 18 323 – 18 323 14 151 – 14 151

II. Tárgyi eszközök 9 570 830 – 9 570 830 9 518 742 – 9 518 742
III. Befektetett pénzügyi eszközök 56 001 – 56 001 45 632 – 45 632
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök
713 936 – 713 936 718 402 – 718 402

B) FORGÓESZKÖZÖK 848 823 – 848 823 811 998 – 811 998
I. Készletek 21 987 – 21 987 24 391 – 24 391

II. Követelések 87 827 – 87 827 114 984 – 114 984
III. Értékpapírok 0 0 0 0 0 0
IV. Pénzeszközök 617 099 – 617 099 593 355 – 593 355
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 121 910 – 121 910 79 268 – 79 268

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 11 207 913 – 11 207 913 11 108 925 – 11 108 925

D) SAJÁT TÕKE 9 595 346 – 9 595 346 9 721 541 – 9 721 541
1. Indulótõke 303 667 – 303 667 303 667 – 303 667
2. Tõkeváltozások 9 291 679 – 9 291 679 9 417 874 – 9 417 874
3. Értékelési tartalék 0 0 0 0 0 0

E) TARTALÉKOK 593 479 – 593 479 576 989 – 576 989
I. Költségvetési tartalékok 593 479 – 593 479 576 989 – 576 989

II. Vállalkozási tartalékok 0 0 0 0 0 0
F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 019 088 – 1 019 088 810 395 – 810 395

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 404 253 – 404 253 332 631 – 332 631
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 469 305 – 469 305 382 130 – 382 130

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 145 530 – 145 530 95 634 – 95 634

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 11 207 913 – 11 207 913 11 108 925 – 11 108 925
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Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 1 572 586 1 627 807 1 604 730
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 505 066 519 818 512 627
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 208 713 1 344 332 1 246 960
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 49 761 158 161 150 916
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 41 000 41 336 41 417
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 486 7 470 7 180
07. Felújítás 196 036 125 426 37 000
08. Felhalmozási kiadások 717 500 439 886 259 124
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 0 0 0
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások 0 9 438 9 638
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 15 240 9 740 4 300
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 34 678
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 4 314 388 4 283 414 3 908 570
14. Hosszú lejáratú hitelek 70 751 70 751 72 693
15. Rövid lejáratú hitelek 177 606 177 606 177 606
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 50 000 361 500 0
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 298 357 609 857 250 299
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 4 612 745 4 893 271 4 158 869
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0
21. További (lebonyolítási) célú kiadások 0 0 0
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások 0 0 –42 642
23. Kiadások összesen (19+…+22) 4 612 745 4 893 271 4 116 227
24. Intézményi mûködési bevételek 619 603 660 771 644 391
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 729 490 729 994 767 440
26. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 1 026 468 949 374 997 281
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-

lek 0 3 457 3 487
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 359 360 378 215 337 968
29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 125 550 136 076 118 660
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok 467 150 157 823 16 967
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-

vételek 8 000 180 302 201 510
32. Támogatások, kiegészítések 891 487 1 131 236 1 131 236
33. 32.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 891 487 1 131 236 1 131 236
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 8 000 8 006 7 421
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 34 678
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 4 109 558 4 199 178 4 142 379
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 314 488 183 0
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 188 699 0 0
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 0 0
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 503 187 183 0
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 4 612 745 4 199 361 4 142 379
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 693 910 693 910
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek 0 0 –48 918
46. Bevételek összesen (42+…+45) 4 612 745 4 893 271 4 787 371
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet(+)] –204 830 609 674 927 719
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) 204 830 –609 674 –250 299
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsé-

ge (44–21) 0 0 0
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) 0 0 –6 276
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 613 886 – 613 886 591 120 – 591 120
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±)
–20 407 – –20 407 –14 131 – –14 131

3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
(–)

0 – 0 31 497 – 31 497

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (–)

0 – 0 0 – 0

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

593 479 – 593 479 608 486 – 608 486

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –30 032 – –30 032 7 275 – 7 275
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) 0 – 0 0 – 0
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alapte-

vékenység ellátására felhasznált összeg
0 – 0 0 – 0

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály
alapján módosító tétel (±)

0 – 0 0 – 0

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9)

563 447 – 563 447 615 761 – 615 761

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyó-
sított pénzeszköz maradványa

0 – 0 0 – 0

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány 594 944 – 594 944 68 327 – 68 327
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 0 – 0 547 434 – 547 434

Egyszerûsített eredménykimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt
bevételei

– – – – – –

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt
kiadásai (–)

– – – – – –

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (1–2)

– – – – – –

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ értékcsökke-
nési leírás (–)

– – – – – –

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasz-
nálni tervezett eredmény (–)

– – – – – –

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján
módosító egyéb tétel (±)

– – – – – –

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgal-
mi eredménye (3–4–5±6)

– – – – – –

8. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés – – – – – –
9. Tartalékba helyezhetõ összeg – – – – – –
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Celldömölk Város Önkormányzata egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját, annak ré-
szeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglal-
tak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szeretetünk arról, hogy az éves egy-
szerûsített költségvetési beszámolót a számviltei törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános
számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló Celldömölk Város Önkormányzata 2008. de-
cember 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. A zárszámadás az egy-
szerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban van.

Dr. Horváth Ferenc s. k.,
könyvvizsgáló

Csanádapáca Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 272 550 – 1 272 550 1 276 156 – 1 276 156
I. Immateriális javak 3 395 – 3 395 2 292 – 2 292
II. Tárgyi eszközök 1 085 475 – 1 085 475 1 110 394 – 1 110 394
III. Befektetett pénzügyi eszközök 183 680 – 183 680 163 470 – 163 470
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 52 718 – 52 718 66 413 – 66 413

I. Készletek 616 – 616 803 – 803
II. Követelések 9 240 – 9 240 11 266 – 11 266
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 39 557 – 39 557 52 750 – 52 750
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 3 305 – 3 305 1 594 – 1 594

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 325 268 – 1 325 268 1 342 569 – 1 342 569

D) SAJÁT TÕKE 1 128 202 – 1 128 202 1 134 281 – 1 134 281
1. Induló tõke 57 712 – 57 712 57 712 – 57 712
2. Tõkeváltozások 1 070 490 – 1 070 490 1 076 569 – 1 076 569
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 19 930 – 19 930 29 266 – 29 266
I. Költségvetési tartalékok 19 930 – 19 930 29 266 – 29 266
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 177 136 – 177 136 179 022 – 179 022
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 150 000 – 150 000 150 000 – 150 000
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 4 204 – 4 204 3 944 – 3 944
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 22 932 – 22 932 25 078 – 25 078

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 325 268 – 1 325 268 1 342 569 – 1 342 569

12. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1977



Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 361 006 373 521 357 732
2. Munkaadót terhelõ járulék 119 779 122 592 117 395
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 181 704 189 393 167 783
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 39 554 42 365 40 956
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 2 922 2 427 2 425
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – 242 242
7. Felújítás 49 841 51 657 51 656
8. Felhalmozási kiadások 1 595 5 738 4 890
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – 203 203
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 2 248 1 282 1 282
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 2 450 2 760 2 760
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 761 099 792 180 747 324
14. Hosszú lejáratú hitelek – – –
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen – – –
19. Pénzforgalmi kiadások 761 099 792 180 747 324
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 15 132 – –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –1 711
23. Kiadások összesen 776 231 792 180 745 613
24. Intézményi mûködési bevételek 52 294 58 240 78 218
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 118 471 115 689 121 236
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 185 318 190 417 170 149
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 1 864 1 864
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel – – 10 210
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 27 510 27 510 10 922
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 100 100 127
32. Támogatások, kiegészítések 330 643 350 316 350 316
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 330 643 347 298 347 298
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 918 918 668
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 2 450 2 950 2 950
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 717 704 748 004 746 660
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 37 300 – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 21 227 21 227 10 000
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 58 527 21 227 10 000
42. Pénzforgalmi bevételek 776 231 769 231 756 660
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 22 949 22 948
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 2 146
46. Bevételek összesen 776 231 792 180 781 754
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –58 527 –21 227 22 284
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 58 527 21 227 10 000
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 3 857
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 39 557 – 39 557 52 750 – 52 750
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –19 627 – –19 627 –23 484 – –23 484
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa –285 – –285 – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 20 215 – 20 215 29 266 – 29 266
6. Finanszírozásból származó korrekciók 3 018 – 3 018 6 785 – 6 785
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 23 233 – 23 233 36 051 – 36 051
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 23 233 – 23 233 36 051 – 36 051
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Csanádapáca Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszá-
molóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati stan-
dardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról,
hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és
az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Véleményem korlátozása nélkül felhívom a figyelmet arra, hogy a 2008. évi szociális foglalkoztatásra tekintettel el-
számolt 14 367 E Ft téves szakfeladaton került elszámolásra.

Szekeres Margit s. k.,
könyvvizsgáló

Csongrád Megye Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
12 332 751 14 409 365I. Immateriális javak

41 870 32 853II. Tárgyi eszközök
11 233 222 11 268 345III. Befektetett pénzügyi eszközök

130 389 2 196 910IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
927 270 911 257
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Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

B) FORGÓESZKÖZÖK 1 653 885 4 571 435
I. Készletek 206 621 194 892
II. Követelések 626 936 967 692
III. Értékpapírok – 1 397 244
IV. Pénzeszközök 631 013 1 319 674
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 189 315 691 933

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 13 986 636 18 980 800

D) SAJÁT TÕKE 11 509 418 8 487 608
1. Indulótõke 3 614 608 3 614 608
2. Tõkeváltozások 7 894 810 4 873 000
3. Értékelési tartalék – –

E) TARTALÉKOK 26 604 3 028 318
I. Költségvetési tartalékok 26 604 3 028 318
II. Vállalkozási tartalékok – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 450 614 7 464 874
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 189 998 5 002 619
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 466 893 1 428 966
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 793 723 1 033 289

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 13 986 636 18 980 800

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 8 823 204 9 086 656 8 919 939
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 2 749 391 2 828 873 2 784 953
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 4 878 144 6 680 974 6 090 319
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 187 430 1 027 506 934 648
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 193 887 230 714 215 278
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 138 629 142 292 140 002
07. Felújítás 156 969 410 409 241 959
08. Felhalmozási kiadások 783 845 2 188 024 834 662
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 100 28 247 27 837
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások – 11 715 10 000
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – 101 635 102 694
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – 52 000 –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 17 911 599 22 789 045 20 302 291
14. Hosszú lejáratú hitelek 31 250 900 000 186 137
15. Rövid lejáratú hitelek – – 650 220
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – 2 050 000 1 397 245
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 31 250 2 950 000 2 233 602
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 17 942 849 25 739 045 22 535 893
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 205 700 2 123 285 –
21. További (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 502 618
23. Kiadások összesen (19+…+22) 18 148 549 27 862 330 23 038 511
24. Intézményi mûködési bevételek 2 191 651 2 977 668 2 907 927
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 2 458 681 2 458 401 2 701 091
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Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

26. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 6 150 548 6 249 650 6 939 821
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-

lek 20 965 73 186 66 939
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek – 640 258 641 897
29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – 1 047
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok 43 200 93 020 88 128
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-

vételek 4 775 137 874 138 730
32. Támogatások, kiegészítések 5 322 052 6 356 350 6 356 350
33. 32.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása – – –
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – 101 635 105 131
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 16 191 872 19 088 042 19 946 014
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – 1 079 798 –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 1 916 820 1 809 077 591 593
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – 5 000 000 5 000 000
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 1 916 820 7 888 875 5 591 593
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 18 108 692 26 976 917 25 537 607
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 39 857 885 413 782 839
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – 236 714
46. Bevételek összesen (42+…+45) 18 148 549 27 862 330 26 557 160
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet(+)] –1 885 570 –4 938 875 426 562
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) 1 885 570 4 938 875 3 357 991
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsé-

ge (44–21) 0 0 0
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) 0 0 –265 904

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 396 044 3 133 672
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) –374 217 –105 354
3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (–) 104 859 109 002
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (–) 0 –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2–3–4) –83 032 2 919 316
6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –192 506 –79 759
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) 65 068 1 770
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 0 10 276

10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9) –210 470 2 851 603
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa 198 495 135 834
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 424 277 2 755 920
13. A 10. sorból szabad pénzmaradványa 0 0
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Egyszerûsített eredménykimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt folyó bevételei 0 0
2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (–) 0 0
3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1–2) 0 0
4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ értékcsökkenési leírás (–) 0 0
5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (–) 0 0
6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±) 0 0
7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3–4–5±6) 0 0
8. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés (–) 0 0
9. Tartalékba helyezhetõ összeg 0 0

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során a Csongrád Megyei Önkormányzat 2008. évi éves költségvetési beszámolóját, annak részeit
és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak
szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves költségve-
tési beszámoló a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli
elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az éves költségvetési beszámoló a Csongrád Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetése tel-
jesítésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredmé-
nyérõl megbízható és valós képet ad.

Nagy Tünde s. k.,
könyvvizsgáló

Doboz Nagyközség Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 078 259 – 1 078 259 1 048 217 – 1 048 217
I. Immateriális javak 9 691 – 9 691 10 007 – 10 007
II. Tárgyi eszközök 893 453 – 893 453 891 534 – 891 534
III. Befektetett pénzügyi eszközök 120 209 – 120 029 96 701 – 96 701
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

Û eszközök 54 906 – 54 906 49 975 – 49 975
B) FORGÓESZKÖZÖK 67 325 – 67 325 105 658 – 105 658

I. Készletek 709 – 709 640 – 640
II. Követelések 34 355 – 34 355 44 873 – 44 873
III. Értékpapírok 27 842 – 27 842 58 455 – 58 455
IV. Pénzeszközök 653 – 653 450 – 450
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 3 766 – 3 766 1 240 – 1 240

E Ft-ban



Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 145 584 – 1 145 584 1 153 875 – 1 153 875

D) SAJÁT TÕKE 1 106 753 – 1 106 753 1 060 910 – 1 060 910
1. Induló tõke 59 994 – 59 994 59 994 – 59 994
2. Tõkeváltozások 1 046 759 – 1 046 759 1 000 916 – 1 000 916
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK –19 000 – –19 000 –22 991 – –22 991
I. Költségvetési tartalékok –19 000 – –19 000 –22 991 – –22 991
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 57 831 – 57 831 115 956 – 114 956
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 111 – 1 111 48 505 – 48 505
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 33 031 – 33 301 42 770 – 42 770
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 23 419 – 23 419 24 681 – 24 681

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 145 584 – 1 145 584 1 153 875 – 1 153 875

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 290 155 291 952 277 890
2. Munkaadót terhelõ járulék 91 095 91 792 91 216
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 177 501 202 098 195 469
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 125 643 136 914 132 857
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 4 730 4 730 3 431
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 65 686 69 386 19 761
8. Felhalmozási kiadások 175 719 59 418 12 459
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – 2 247
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 7 236 6 454
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 5 500 5 500 5 100
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 936 029 869 026 746 884
14. Hosszú lejáratú hitelek – – 1 234
15. Rövid lejáratú hitelek – – 9 216
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 4 827 30 612 30 612
18. Finanszírozási kiadások összesen 4 827 30 612 41 062
19. Pénzforgalmi kiadások 940 856 899 638 787 946
20. Pénzforgalom nélküli kiadások – – –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – –
23. Kiadások összesen 940 856 899 638 785 420
24. Intézményi mûködési bevételek 50 500 60 219 61 097
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 209 155 209 155 208 007
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 41 721 41 741 54 990
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 52 1 156
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 1 660 1 660 2 076
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 1 000 1 000 892
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 200 744 106 527 4 795
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 18 164 18 564 23 060
32. Támogatások, kiegészítések 333 905 393 929 393 929
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 333 905 393 929 393 929
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 12 550 12 550 11 274
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 868 399 844 397 760 384
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 57 917 39 429 9 031
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 14 540 14 540 14 540
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 72 457 53 969 23 571
42. Pénzforgalmi bevételek 940 856 898 366 783 955
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 1 272 1 272
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 1 262
46. Bevételek összesen 940 856 899 638 786 489
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –67 630 –23 357 14 772
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 67 630 23 357 –17 491
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 3 788

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 653 – 653 450 – 450
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –19 653 – –19 653 –23 441 – –23 441
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa –19 698 – –19 698 –20 272 – –20 272
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 698 – 698 –2 719 – –2 719
6. Finanszírozásból származó korrekciók –1 702 – –1 702 –1 280 – –1 280
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány –1 004 – –1 004 –3 999 – –3 999
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 194 – 194 – – –
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –

1984 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 12. szám



Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Doboz Nagyközség Önkormányzatának éves egyszerûsített beszámolóját, annak részeit és té-
teleit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint
felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy a beszámolót a amagyar
számviteli törvényben, és a költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségé-
rõl szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint
készítették el.

Véleményem szerint az éves egyszerûsített beszámoló az önkormányzat 2008. december 31-én fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. A vagyonkataszterben szereplõ adatokat a beszámoló
adataival összhangba kell hozni. A mérlegfõösszeg 1 153 875 E Ft, a módosított pénzmaradvány –3 999 E Ft.

Galuska Józsefné s. k.,
könyvvizsgáló

Dombóvár Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 13 474 152 – 13 474 152 13 430 172 – 13 430 172
I. Immateriális javak 25 505 – 25 505 7 816 – 7 816
II. Tárgyi eszközök 10 817 529 – 10 817 529 10 184 691 – 10 184 691
III. Befektetett pénzügyi eszközök 652 811 – 652 811 670 558 – 670 558
IV. Üzemeltetésre átadott
eszközök 1 978 307 – 1 978 307 2 567 107 – 2 567 107

B) FORGÓESZKÖZÖK 585 882 – 585 882 1 066 044 – 1 066 044
I. Készletek 7 928 – 7 928 11 298 – 11 298
II. Követelések 218 019 – 218 019 222 858 – 222 858
III. Értékpapírok – – 300 005 – – 300 005
IV. Pénzeszközök 330 779 – 330 779 428 648 – 428 648
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 29 156 – 29 156 103 235 – 103 235

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 14 050 034 – 14 060 034 14 496 216 – 14 496 216

D) SAJÁT TÕKE 12 738 678 – 12 738 678 12 424 064 – 12 424 064
1. Induló tõke 857 724 – 857 724 857 724 – 857 724
2. Tõkeváltozások 11 880 954 – 11 880 954 11 566 340 – 11 566 340
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 118 134 – 118 134 309 954 – 309 954
I. Költségvetési tartalékok 117 775 – 117 775 311 299 – 311 299
II. Vállalkozási tartalék 359 – 359 –1 345 – –1 345

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 203 222 – 1 203 222 1 762 198 – 1 762 198
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 250 748 – 250 748 1 297 530 – 1 297 530
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 710 674 – 710 674 242 739 – 242 739
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 241 800 – 241 800 221 929 – 221 929

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 14 060 034 – 14 060 034 14 496 216 – 14 496 216
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Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 2 180 768 2 286 330 2 202 738
02. Munkaadót terhelõ járulék 694 365 720 106 690 627
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 400 397 1 644 718 1 550 460
04. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 268 638 286 463 287 734
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 1224 086 144 258 122 355
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 30 018 31 868 31 754
07. Felújítás 64 374 361 564 301 165
08. Felhalmozási kiadások 114 859 304 834 262 115
09. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 13 297 24 067 24 080
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 6 336 18 474 19 630
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 3 000 4 000 1 750
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 1 000 5 500 5 500
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 4 901 38 5 821 182 5 499 908
14. Hosszú lejáratú hitelek 75 254 77 054 75 614
15. Rövid lejáratú hitelek 288 825 388 825 388 825
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – 300 005
18. Finanszírozási kiadások összesen 464 079 465 879 764 444
19. Pénzforgalmi kiadások 5 365 217 6 287 061 6 264 352
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 905 964 760 985 359
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 74 079
23. Kiadások összesen 6 271 181 7 048 046 6 338 790
24. Intézményi mûködési bevételek 464 541 5218 429 526 296
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 1 309 354 1 386 177 1 379 865
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 330 741 329 642 311 231
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 11 495 11 634
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 266 200 266 436 150 719
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 38 000 64 000 77 323
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 1 500 110 184 76 656
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 23 000 125 470 116 733
32. Támogatások, kiegészítések 2 490 561 2 774 958 2 774 958
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 2 490 561 2 765 739 2 765 739
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 8 000 8 000 6 059
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 1 950 7 450 –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 4 895 847 5 548 241 5 354 151
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 60 000 60 000 60 000
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 209 107 264 373 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 1 000 000 1 042 103 1 042 021
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 1 269 107 1 365 476 1 102 021
42. Pénzforgalmi bevételek 6 164 954 6 913 717 6 456 172
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 106 227 134 329 134 688
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –19 043
46. Bevételek összesen 6 271 181 7 048 046 6 571 817
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –805 028 –899 597 –11 428
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 805 028 899 597 337 577
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –93 122
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 292 890 – 292 890 391 588 – 391 588
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –174 756 – –174 756 –81 634 – –81 634
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa 7 321 – 7 321 – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye 480 – 480 –1 345 – –1 345
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 110 333 – 110 333 311 299 – 311 299
6. Finanszírozásból származó korrekciók 8 346 – 8 346 –12 590 – –12 590

–12 590
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – 359 – 359
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 118 679 – 118 579 299 068 – 299 068
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 118 679 – 118 679 299 068 – 299 068
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –

Egyszerûsített eredménykimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt bevételei 1 122 4 453

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt kiadásai (–) 642 5 798

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye 480 –1 345

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ érték-
csökkenési leírás (±) 159 224

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és
felhasználni tervezett eredmény (–) 321 359

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály
alapján módosító egyéb tétel (–) – –

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénz-
forgalmi eredménye – –1 928

8. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés – –
9. Tartalékba helyezhetõ összeg 480 –1 704
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Dombóvár Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves beszámolóját, annak ré-
szeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglal-
tak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsí-
tett éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó Korm. rendeletben foglaltak és az általános
számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítésérõl, a 2008.
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és
valós képet ad.

Szabó Edit s. k.,
könyvvizsgáló

Dunavarsány Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4 312 935 – 4 312 935 5 048 273 – 5 048 273
I. Immateriális javak 2 345 – 2 345 3 923 – 3 923
II. Tárgyi eszközök 3 199 161 – 3 199 161 4 100 260 – 4 100 260
III. Befektetett pénzügyi eszközök 228 696 – 228 696 87 925 – 87 925
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 882 733 – 882 733 856 165 – 856 165
B) FORGÓESZKÖZÖK 543 965 – 543 965 163 780 – 163 780

I. Készletek 586 – 586 425 – 425
II. Követelések 46 148 – 46 148 65 213 – 65 213
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 472 435 – 472 435 57 705 – 57 705
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 24 796 – 24 796 40 437 – 40 437

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 856 900 – 4 856 900 5 212 053 – 5 212 053

D) SAJÁT TÕKE 4 257 500 – 4 257 500 5 021 173 – 5 021 173
1. Induló tõke 437 398 – 437 398 437 398 – 437 398
2. Tõkeváltozások 3 611 716 – 3 611 716 4 517 231 – 4 517 231
3. Értékelési tartalékok 208 386 – 208 386 66 644 – 66 644

E) TARTALÉKOK 343 854 – 343 854 –12 985 – –12 985
I. Költségvetési tartalékok 343 854 – 343 854 –12 985 – –12 985
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 255 546 – 255 546 203 865 – 203 865
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 4 493 – 4 493 2 869 – 2 869
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 97 676 – 97 676 89 869 – 89 869
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 153 377 – 153 377 111 127 – 111 127

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 856 900 – 4 856 900 5 212 053 – 5 212 053
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 412 205 455 306 453 196
2. Munkaadót terhelõ járulék 124 718 138 748 137 282
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 314 417 435 980 428 617
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 25 869 51 059 45 791
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 57 789 138 573 133 904
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 800 11 034 11 035
7. Felújítás 159 672 417 976 397 840
8. Felhalmozási kiadások 804 869 624 672 567 222
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 5 292 5 292 5 292
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 1 096 2 300
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 1 000 1 000 400
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 600 1 000 699
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 1 913 231 2 281 746 2 183 578
14. Hosszú lejáratú hitelek – – –
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen – – –
19. Pénzforgalmi kiadások 1 913 231 2 281 746 2 183 578
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 185 880 58 025 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 15 641
23. Kiadások összesen 2 099 11 2 339 771 2 199 219
24. Intézményi mûködési bevételek 230 392 279 218 206 654
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 1 022 348 930 485 859 216
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 42 447 52 502 49 041
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 1 583 500 –
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 4 000 4 000 142
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 4 000 4 000 –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 15 500 15 500 7 561
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 5 700 5 698 4 894
32. Támogatások, kiegészítések 492 995 689 393 698 237
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 492 995 689 393 689 393
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 500 500 472
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 350 522 522
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 1 815 815 1 978 318 1 826 739
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen – – –
42. Pénzforgalmi bevételek 1 815 815 1 978 318 1 826 739
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 283 296 361 453 352 697
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –42 250
46. Bevételek összesen 2 099 111 2 339 771 2 137 186
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége – – –4 142
48. Finanszírozási mûveletek eredménye – – –
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –57 891
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 472 435 – 472 435 57 705 – 57 705
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –128 581 – 128 581 –70 690 – –70 690
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 343 854 – 343 854 –12 985 – –12 985
6. Finanszírozásból származó korrekciók 8 755 – 8 755 2 300 – 2 300
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 352 609 – 352 609 –10 685 – –10 685
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 47 088 – 47 088 – – –
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 305 521 – 305 521 – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során a Dunavarsány Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszá-
molóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati stan-
dardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról,
hogy az egyszerûsített összevont éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó Korm. rendeletben
foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített összevont éves beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítésé-
rõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Noficzer Tamásné s. k.,
könyvvizsgáló

Dunavecse Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 289 504 – 1 289 504 1 385 392 – 1 385 392
I. Immateriális javak 20 686 – 20 686 14 478 – 14 478
II. Tárgyi eszközök 762 257 – 752 257 881 123 – 881 123
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

III. Befektetett pénzügyi eszközök 22 875 – 22 875 22 925 – 22 925
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 483 686 – 483 686 466 866 – 466 866
B) FORGÓESZKÖZÖK 37 440 – 37 440 27 760 – 27 760

I. Készletek 380 – 380 – – –
II. Követelések 10 224 – 10 224 11 957 – 11 957
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 25 352 – 25 352 13 862 – 13 862
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1 484 – 1 484 1 941 – 1 941

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 326 944 – 1 326 944 1 413 152 – 1 413 152

D) SAJÁT TÕKE 1 220 719 – 1 220 719 1 289 665 – 1 289 665
1. Induló tõke 107 098 – 107 098 107 098 – 107 098
2. Tõkeváltozások 1 113 621 – 1 113 621 1 182 567 – 1 182 567

E) TARTALÉKOK 4 966 – 4 966 –1 944 – –1 944
I. Költségvetési tartalékok 4 966 – 4 966 –1 944 – –1 944
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 101 259 – 101 259 125 431 – 125 431
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 5 472 – 5 472 32 876 – 32 876
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 73 917 – 73 917 74 808 – 74 808
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 21 870 – 21 870 17 747 – 17 747

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 326 944 – 1 326 944 1 413 152 – 1 413 152
s

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 282 739 313 469 311 018
2. Munkaadót terhelõ járulék 92 818 103 158 100 944
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 202 440 226 555 258 087
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 48 868 74 423 70 098
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások – – –
6. Felújítás 6 300 6 692 503
7. Felhalmozási kiadások – 140 280 149 908
8. Hitelek, kölcsönök kiadásai 18 779 18 779 11 779
9. Értékpapírok kiadásai – – –
10. Pénzforgalmi kiadások 651 944 883 356 902 337
11. Pénzforgalom nélküli kiadások 35 650 – –
12. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 457
13. Kiadások összesen 687 594 883 356 902 794
14. Intézményi mûködési bevételek 30 744 31 344 62 468
15. Önkormányzatok sajtos mûködési bevételek 210 802 204 145 188 632
16. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 6 300 6 300 10 693
17. 16.-bõl önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – 7 877
18. Támogatások, kiegészítések és végleges átvett pénzeszközök 381 488 595 579 590 892

12. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1991



E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

19. 18.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 194 761 280 923 278 725
20. Hitelek, kölcsönök bevételei 53 060 35 308 42 742
21. Értékpapírok bevételei – – –
22. Pénzforgalmi bevételek 682 394 872 676 895 427
23. Pénzforgalom nélküli bevételek 5 200 10 680 10 680
24. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – –4 128
25. Bevételek összesen 687 594 883 356 901 979

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 25 352 – 25 352 13 857 – 13 857
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –20 386 – –20 386 –15 801 – –15 801
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 4 966 – 4 966 –1 944 – –1 944
6. Finanszírozásból származó korrekciók –4 966 – –4 966 5 631 – 5 631
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – –813 – –813
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány – – – 2 874 – 2 874
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

Dunavecse Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített beszámolójának könyvvizsgálata eredményeképpen
megállapítottam, hogy a mérleg, a pénzforgalmi jelentés, a pénzmaradvány és az eredménykimutatás az önkormányzat
pénzügyi és vagyoni helyzetérõl megbízható, valós képes nyújt, illetve azokat a számviteli elvek (2000. évi C. tv.) vala-
mint a költségvetési gazdálkodásról, illetve a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
295/2001. (XII. 27.), a 278/2003. (XII. 24.), a 383/2004. (XII. 29.), a 319/2005. (XII. 26.), a 359/2006. (XII. 27.), illetve
a 400/2007. (XII. 27.) Korm. rendeletekkel módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt elõírások
betartásával készítették el.

Somogyi Lajos s. k.,
könyvvizsgáló
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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 59 850 414 – 59 850 414 60 425 396 – 60 425 396
I. Immateriális javak 562 977 – 562 977 516 491 – 516 491
II. Tárgyi eszközök 50 362 143 – 50 362 143 51 267 420 – 51 267 420
III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 988 574 – 1 988 574 1 885 362 – 1 885 362
IV. Üzemeltetésre átadott
eszközök 6 936 720 – 6 936 720 6 756 123 – 6 756 123

B) FORGÓESZKÖZÖK 3 847 656 – 3 847 656 3 485 353 – 3 485 353
I. Készletek 30 076 – 30 076 38 094 – 38 094
II. Követelések 517 792 – 517 792 631 699 – 631 699
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 2 949 419 – 2 949 419 2 439 522 – 2 439 522
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 350 369 – 350 369 376 038 – 376 038

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 63 698 070 – 63 698 070 63 910 749 – 63 910 749

D) SAJÁT TÕKE 55 383 435 – 55 383 435 56 311 604 – 56 311 604
1. Induló tõke 2 840 450 – 2 840 450 2 840 450 – 2 840 450
2. Tõkeváltozások 52 542 985 – 52 542 985 53 471 154 – 53 471 154
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 2 898 667 – 2 898 667 2 401 351 – 2 401 351
I. Költségvetési tartalékok 2 842 714 – 2 842 714 2 368 396 – 2 368 396
II. Vállalkozási tartalék 55 953 – 55 953 32 955 – 32 955

F) KÖTELEZETTSÉGEK 5 415 968 – 5 415 968 5 197 794 – 5 197 794
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 815 712 – 2 815 712 2 826 378 – 2 826 378
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 199 135 – 2 199 135 1 957 207 – 1 957 207
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 401 121 – 401 121 414 209 – 414 209

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 63 698 070 – 63 698 070 63 910 749 – 63 910 749

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 5 705 587 6 217 482 6 005 345
02. Munkaadót terhelõ járulék 1 814 094 1 955 750 1 886 571
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 3 330 159 4 774 644 4 158 342
04. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 213 306 399 813 642 928
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 373 755 645 819 599 709
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 551 29 460 29 060
07. Felújítás 183 389 369 168 241 128
08. Felhalmozási kiadások 783 375 2 625 547 2 043 856
09. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – 10 690 5 440
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 312 280 490 121 368 590
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 21 200 31 200 22 000
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 12 748 696 17 549 694 16 002 969
14. Hosszú lejáratú hitelek 404 515 415 234 415 234

12. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 1993



E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

15. Rövid lejáratú hitelek 75 000 75 000 75 000
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 479 515 490 234 490 234
19. Pénzforgalmi kiadások 13 228 211 18 039 928 16 493 203
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 860 476 644 655 27 512
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – 12 052
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 25 669
23. Kiadások összesen 16 088 687 18 684 583 16 558 436
24. Intézményi mûködési bevételek 1 129 993 1 382 273 1 448 689
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 5 363 127 5 252 728 5 609 598
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 361 798 511 014 748 588
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 23 340 59 179 57 547
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 945 636 956 957 586 089
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 216 536 227 236 273 510
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 236 464 655 377 652 231
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 68 000 214 283 171 469
32. Támogatások, kiegészítések 4 835 381 5 815 646 5 815 646
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 4 835 381 5 815 646 5 815 646
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 25 200 25 671 25 433
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 10 000 10 000 –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 12 998 939 14 883 128 15 115 290
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1 144 128 218 553 161 879
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – 834 481 651 098
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 67 620 67 620 67 620
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 1 211 748 1 120 654 880 597
42. Pénzforgalmi bevételek 14 210 687 16 003 782 15 995 887
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 878 000 2 680 801 2 474 924
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – 12 052
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 9 964
46. Bevételek összesen 16 088 687 18 684 583 18 492 827
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –732 233 –630 420 1 559 733
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 732 233 630 420 390 363
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –15 705

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 2 925 826 – 2 925 826 2 412 805 – 2 412 805
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –27 159 – –27 159 –11 454 – –11 454
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa 435 947 – 435 947 703 834 – 703 834
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye 55 953 – 55 953 32 955 – 32 955
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 2 406 767 – 2 406 767 1 664 562 – 1 664 562
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

6. Finanszírozásból származó korrekciók –176 472 – –176 472 –23 482 – –23 482
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások –125 – –125 – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 41 927 – 41 927 27 512 – 27 512
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 2 272 097 – 2 272 097 1 668 592 – 1 668 592
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 1 150 472 – 1 150 472 595 725 – 595 725
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 1 121 625 – 1 121 625 1 072 867 – 1 072 867

Egyszerûsített eredménykimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt bevételei 188 205 – 188 205 142 094 – 142 094

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt kiadásai (–) 132 252 – 132 252 109 139 – 109 139

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye 55 953 – 55 953 32 955 – 32 955

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ érték-
csökkenési leírás (±) 2 105 – 2 105 886 – 886

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és
felhasználni tervezett eredmény (–) 54 903 – 54 903 32 669 – 32 669

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály
alapján módosító egyéb tétel (–) – – – – – –

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénz-
forgalmi eredménye –1 055 – –1 055 –600 – –600

8. Tárgyévrõl átvitt veszteség – – – – – –
9. Megelõzõ év(ek) el nem számolt vesztesé-

gének tárgyévre esõ része 14 026 – 14 026 5 443 – 5 443
10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített, összevont éves költ-
ségvetési beszámolóját (amelynek részei: Egyszerûsített mérleg, Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés, Egyszerûsített
pénzmaradvány-kimutatás, Egyszerûsített eredménykimutatás, a zárszámadási rendelettervezetet, azok részeit és tétele-
it, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint fe-
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lülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves költ-
ségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek
szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített, összevont éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségve-
tése teljesítésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés
eredményérõl megbízható és valós képet ad, továbbá az önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló
rendelettervezet a jogszabályi elõírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Az önkormányzati ingatlankataszter-nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban sze-
replõ értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

A zárszámadási rendelet fõbb adatait az alábbiakban hitelesítjük:
Ténylegesen teljesített bevételek: 18 492 827 E Ft
Ténylegesen teljesített kiadások: 16 558 436 E Ft
A mérlegeszközök és -források összesen sora: 63 910 749 E Ft
A tartalékok összege: 2 401 351 E Ft.

Dr. Gál János s. k.,
könyvvizsgáló

Egerszalók Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 551 046 1 546 474
I. Immateriális javak 321 2 048

II. Tárgyi eszközök 1 538 166 1 552 824
III. Befektetett pénzügyi eszközök 12 559 9 602
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 81 630 93 849

I. Készletek 171 171
II. Követelések 13 488 20 401

III. Értékpapírok – –
IV. Pénzeszközök 67 893 70 276
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 78 3 001

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 632 676 1 658 323

D)SAJÁT TÕKE 1 510 335 1 566 671
1. Induló tõke 31 118 31 118
2. Tõkeváltozások 1 479 217 1 535 553
3. Értékelési tartalékok – –

E)TARTALÉKOK 60 959 64 048
I. Költségvetési tartalékok 60 959 64 048

II. Vállalkozási tartalék – –
F)KÖTELEZETTSÉGEK 61 382 27 604

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 35 000 –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 19 370 18 375

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 7 012 9 229

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 632 676 1 658 323
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Személyi juttatások 65 411 69 806 63 680
2. Munkaadót terhelõ járulék 19 264 21 366 18 984
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 50 256 50 639 50 562
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 34 279 69 319 60 438
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 10 538 10 538 8 402
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – 1 382
7. Felújítás – 8 333 20 720
8. Felhalmozási kiadások 6 000 5 167 5 337
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 1 600 1 600 1 315
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 1 630 1 681 1 681
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 188 978 238 449 232 501
14. Hosszú lejáratú hitelek 35 000 35 000 35 000
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 35 000 35 000 35 000
19. Pénzforgalmi kiadások 223 978 273 449 267 501
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 28 952 26 361 –
21. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 2 923
22. Kiadások összesen 252 930 299 810 270 424
23. Intézményi mûködési bevételek 6 030 6 030 8 201
24. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 108 085 95 534 122 074
25. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 7 953 22 418 23 726
26. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – – 1 200
27. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 9 000 – –
28. Sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
29. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – 250
30. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 1 630 1 630 3 281
31. Támogatások, kiegészítések 52 339 106 217 111 858
32. Önkormányzatok költségvetési támogatása 52 339 106 217 106 217
33. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
34. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Finanszírozási bevételek összesen – – –
36. Pénzforgalmi bevételek 185 037 231 829 270 590
37. Pénzforgalom nélküli bevételek 67 893 67 981 55 454
38. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
39. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 2 191
40. Bevételek összesen 252 930 299 810 328 235
41. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 35 000 35 000 93 343
42. Finanszírozási mûveletek eredménye –35 000 –35 000 –35 000
43. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –732
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 67 883 70 240
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –6 924 –6 192
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa 13 923 11 145
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 47 036 52 903
6. Finanszírozásból származó korrekciók 5 524 5 564
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – –
10. Módosított pénzmaradvány 52 560 58 467
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány – –
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 52 560 58 467

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Egerszalók Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített, összevont éves költségvetési
beszámolóját, a zárszámadási rendelettervezet, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az
érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfe-
lelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített, összevont éves költségvetési beszámolót és a zárszámadási
rendelettervezetet a számviteli törvényben, a helyi önkormányzatokról szóló törvényben, illetve az államháztartás szer-
vezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben
foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad, to-
vábbá az önkormányzat 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet a jogszabályi elõírásoknak
megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Az önkormányzati ingatlankataszter-nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban sze-
replõ értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Fentiek alapján hozzájárulok, hogy Egerszalók Község Önkormányzat 2008. évi egyszerûsített, összevont költségve-
tési beszámolóját és zárszámadási rendelettervezetét a polgármester 2009. április 29-én a képviselõ-testületnek
jóváhagyásra beterjessze.

Az egyszerûsített, összevont költségvetési beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet fõbb adatait az alábbiakban
hitelesítjük:

Ténylegesen teljesített bevételek: 328 235 E Ft
Ténylegesen teljesített kiadások: 270 424 E Ft
A mérlegeszközök és -források összesen sora: 1 658 323 E Ft
A pénzmaradvány összege: 52 903 E Ft

Dr. Gál János s. k.,
könyvvizsgáló
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Fejér Megye Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 15 611 375 – 15 611 375 16 051 693 – 16 051 693
I. Immateriális javak 76 007 – 76 007 210 887 – 210 887
II. Tárgyi eszközök 14 185 031 – 14 185 031 13 765 889 – 13 765 889
III. Befektetett pénzügyi eszközök 23 772 – 23 772 20 988 – 20 988
IV. Üzemeltetésre átadott
eszközök 1 326 565 – 1 326 565 2 053 929 – 2 053 9329

B) FORGÓESZKÖZÖK 3 541 763 – 3 541 763 4 207 079 – 4 207 079
I. Készletek 260 444 – 260 444 329 440 – 329 440
II. Követelések 167 609 – 167 609 174 052 – 174 052
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 2 768 445 – 2 768 445 2 968 615 – 2 968 615
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 345 265 – 345 265 734 972 – 734 972

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 19 153 138 – 19 153 138 20 258 772 – 20 258 772

D) SAJÁT TÕKE 9 673 679 – 9 673 679 7 765 168 – 7 765 168
1. Induló tõke 4 728 209 – 4 728 209 5 852 084 – 5 852 084
2. Tõkeváltozások 2 831 243 – 2 831 243 –56 891 – –56 891
3. Értékelési tartalék 2 114 227 – 2 114 227 1 969 975 – 1 969 975

E) TARTALÉKOK 2 359 717 – 2 359 717 2 777 394 – 2 777 394
I. Költségvetési tartalékok 2 338 685 – 2 338 685 2 758 963 – 2 758 963
II. Vállalkozási tartalék 21 032 – 21 032 18 431 – 18 431

F) KÖTELEZETTSÉGEK 7 119 742 – 7 119 742 9 716 210 – 9 716 210
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 5 010 085 – 5 010 085 6 418 364 – 6 418 364
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 360 567 – 1 360 567 2 376 469 – 2 376 469
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 749 090 – 749 090 921 377 – 921 377

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 19 153 138 – 19 153 138 20 258 772 – 20 258 772

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 9 230 244 9 917 286 9 708 653
02. Munkaadót terhelõ járulék 2 854 407 3 130 314 3 057 040
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 8 237 485 10 110 118 9 660 822
04. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 24 900 230 731 268 060
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 184 671 277 388 234 789
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 83 984 89 564 84 259
07. Felújítás 240 205 263 465 138 487
08. Felhalmozási kiadások 1 010 550 1 485 195 744 245
09. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 1 600 15 800 15 800
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 41 737 41 737
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 5 400 14 961 5 683
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 21 873 446 25 576 559 23 959 575
14. Hosszú lejáratú hitelek – – –
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

15. Rövid lejáratú hitelek 142 127 142 127 142 127
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 142 127 142 127 142 127
19. Pénzforgalmi kiadások 22 015 573 25 718 686 24 101 702
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 3 977 662 2 798 743 12 009
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 389 707
23. Kiadások összesen 25 993 235 28 517 429 24 503 418
24. Intézményi mûködési bevételek 2 699 370 2 741 644 2 575 692
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 3 803 816 2 803 636 2 694 152
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 12 202 074 12 704 984 12 887 144
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 55 758 117 644 113 246
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 368 355 378 951 118 873
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – 3 923 4 432
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 108 200 221 626 222 671
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 66 000 79 295 83 543
32. Támogatások, kiegészítések 3 719 909 4 823 658 4 338 458
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 3 719 909 4 823 658 4 338 458
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – 9 561 11 501
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 22 023 482 23 880 999 23 045 280
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1 200 000 1 200 000 675 907
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 785 000 885 000 798 192
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 1 985 000 2 085 000 1 474 099
42. Pénzforgalmi bevételek 24 008 482 25 965 999 24 519 379
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 984 753 2 551 430 559 814
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 184 441
46. Bevételek összesen 25 993 235 28 517 429 25 263 634
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –1 842 873 –1 942 873 –366 490
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 1 842 873 1 942 873 1 331 972
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –205 266

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 2 741 049 – 2 741 049 2 953 460 – 2 953 460
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –381 332 – –381 332 –176 066 – –176 066
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa 4 619 – 4 619 1 991 615 – 1 991 615
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye 21 032 – 21 032 18 431 – 18 431
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 2 334 066 – 2 334 066 767 348 – 767 348
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

6. Finanszírozásból származó korrekciók –58 339 – –58 339 –25 960 – –25 960
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9 022 – 9 022 12 009 – 12 009
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 2 284 749 – 2 284 749 753 397 – 753 397
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 389 519 – 389 519 445 249 – 445 249
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 1 939 562 – 1 939 562 329 699 – 329 699

Egyszerûsített eredménykimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt bevételei 635 696 – 635 696 586 816 – 586 816

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt kiadásai (–) 614 664 – 614 664 568 385 – 586 385

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye 21 032 – 21 032 18 431 – 18 431

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ érték-
csökkenési leírás (±) 615 – 615 257 – 257

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és
felhasználni tervezett eredmény (–) 18 763 – 18 763 17 188 – 17 188

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály
alapján módosító egyéb tétel (–) –1 654 – –1 654 –986 – –986

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénz-
forgalmi eredménye – – – – – –

8. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés – – – – – –
9. Tartalékba helyezhetõ összeg 12 010 – 12 010 6 422 – 6 422

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Fejér Megye Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardok-
ban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
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és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl
megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplõ értékadatok
az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Kéri Anna s. k.,
könyvvizsgáló

Fertõszentmiklós Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 415 888 – 1 415 888 1 426 522 – 1 426 522
I. Immateriális javak 5 658 – 5 658 1 982 – 1 982
II. Tárgyi eszközök 989 778 – 989 778 1 005 586 – 1 005 586
III. Befektetett pénzügyi eszközök 27 377 – 27 377 25 697 – 25 697
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 393 075 – 393 075 393 257 – 393 257
B) FORGÓESZKÖZÖK 430 360 – 430 360 603 615 – 603 615

I. Készletek – – – – – –
II. Követelések 13 694 – 13 694 18 192 – 18 192
III. Értékpapírok 67 371 – 67 371 – – –
IV. Pénzeszközök 299 756 – 299 756 529 002 – 529 002
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 49 539 – 49 539 56 421 – 56 421

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 846 248 – 1 846 248 2 030 137 – 2 030 137

D) SAJÁT TÕKE 1 363 487 – 1 363 487 1 295 122 – 1 295 122
1. Induló tõke 90 046 – 90 046 90 046 – 90 046
2. Tõkeváltozások 1 273 441 – 1 273 441 1 205 076 – 1 205 076
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 331 653 – 331 653 570 359 – 570 359
I. Költségvetési tartalékok 331 653 – 331 653 570 359 – 570 359
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 151 108 – 151 108 164 656 – 164 656
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 99 908 – 99 908 96 405 – 96 405
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 33 557 – 33 557 53 187 – 53 187
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 17 643 – 17 643 15 064 – 15 064

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 846 248 – 1 846 248 2 030 137 – 2 030 137
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 268 051 273 612 264 400
2. Munkaadót terhelõ járulék 80 884 82 430 80 183
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 164 182 190 842 171 534
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 13 213 14 605 12 233
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 11 021 12 170 10 968
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 64 487 50 083 26 160
8. Felhalmozási kiadások 72 538 85 000 23 716
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – 152 152
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – – –
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 674 376 708 894 589 346
14. Hosszú lejáratú hitelek 6 222 6 286 6 275
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 6 222 6 286 6 275
19. Pénzforgalmi kiadások 680 598 715 180 595 621
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 309 750 367 493 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 6 882
23. Kiadások összesen 990 348 1 082 673 602 503
24. Intézményi mûködési bevételek 73 173 80 040 109 380
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 280 311 277 758 341 086
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 39 350 43 271 34 043
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 210 245 245
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 29 491 36 724 36 593
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 29 491 31 904 31 773
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – 330 328
32. Támogatások, kiegészítések 234 480 243 600 243 600
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 234 480 243 600 243 600
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 657 015 681 968 765 275
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 1 680 1 680 1 680
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – 67 372 67 372
41. Finanszírozási bevételek összesen 1 680 69 052 69 052
42. Pénzforgalmi bevételek 658 695 751 020 834 327
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 331 653 331 653 8 153
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –2 566
46. Bevételek összesen 990 348 1 082 673 839 914
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 4 542 –62 766 184 082
48. Finanszírozási mûveletek eredménye –4 542 62 766 62 777
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –9 448
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

1. Záró pénzkészlet 299 744 – 299 744 529 002 – 529 002
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege 31 909 – 31 909 41 357 – 41 357
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – 323 500 – 323 500
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 331 653 – 331 653 246 859 – 246 859
6. Finanszírozásból származó korrekciók –6 883 – –6 883 –4 389 – –4 389
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 324 770 – 324 770 242 470 – 242 470
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 1 270 – 1 270 726 – 726
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 323 500 – 323 500 241 744 – 241 744

Hitelesítõ záradék:

Összefoglalóan megállapítható, hogy az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzete továbbra is stabil, alapfeladatai
ellátásának ez évben sem volt pénzügyi akadálya. Az általános gazdasági és pénzügyi válság jelei 2008. évben nem mu-
tatkoztak. Pályázati pénzeszközökkel, egyéb támogatásokkal a saját forrásokat ez évben is sikerült kiegészíteni. Az ellá-
tandó feladatok és a rendelkezésre álló források összhangja biztosított volt. A gazdálkodási és a számviteli rend
színvonala, a bizonylati fegyelem jó.

Pék Gáborné s. k.,
könyvvizsgáló

Füzesabony Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 672 687 4 010 865
I. Immateriális javak 17 350 10 894
II. Tárgyi eszközök 2 803 742 2 770 316
III. Befektetett pénzügyi eszközök 60 768 479 907
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 790 827 749 748

B) FORGÓESZKÖZÖK 150 509 848 450
I. Készletek 1 659 1 180
II. Követelések 60 013 76 326
III. Értékpapírok 0 0
IV. Pénzeszközök 43 525 710 241
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 45 312 60 703

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 823 196 4 859 315

D) SAJÁT TÕKE 3 615 094 2 729 875
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E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Indulótõke 216 388 216 388
2. Tõkeváltozások 3 398 706 2 513 487
3. Értékelési tartalék 0 0

E) TARTALÉKOK 34 402 724 148
I. Költségvetési tartalékok 34 402 724 148
II. Vállalkozási tartalékok 0 0

F) KÖTELEZETTSÉGEK 173 700 1 405 292
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 169 1 165 035
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 118 096 193 461
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 54 435 46 796

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 823 196 4 859 315

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 718 687 790 755 754 386
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 225 327 242 665 235 664
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 302 278 378 204 373 276
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 110 034 125 296 103 937
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 17 693 29 344 20 163
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 028 5 143 4 787
07. Felújítás 0 71 786 46 978
08. Felhalmozási kiadások 13 000 103 031 75 432
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 0 500 500
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások 0 9 806 9 806
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 0 34 249 18 412
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 1 391 047 1 790 779 1 643 341
14. Hosszú lejáratú hitelek 0 0 0
15. Rövid lejáratú hitelek 0 0 0
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 421 502 421 502
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 0 421 502 421 502
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 1 391 047 2 212 281 2 064 843
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 64 184 578 688 0
21. További (lebonyolítási) célú kiadások 0 0 0
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások 0 0 15 391
23. Kiadások összesen (19+…+22) 1 455 231 2 790 969 2 080 234
24. Intézményi mûködési bevételek 65 949 96 682 133 827
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 489 348 522 862 565 627
26. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 162 261 189 575 173 152
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-

lek 1 543 2 324 2 324
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 13 962 136 163 133 117
29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 13 962 21 624 18 560
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok 0 20 319 20 319
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-

vételek 0 13 593 14 226
32. Támogatások, kiegészítések 609 571 686 837 686 837
33. 32.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 609 571 686 837 686 837
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 2 872
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 19 955 19 912



E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
(24+…+28+30+31+32+34+35) 1 342 634 1 688 490 1 752 213

37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 71 606 99 913 34 212
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 968 164 968 164
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 0 0
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 71 606 1 068 077 1 002 376
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 1 414 240 2 756 567 2 754 589
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 40 991 34 402 21 614
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek 0 0 –5 688
46. Bevételek összesen (42+…+45) 1 455 231 2 790 969 2 770 515
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet(+)] –71 606 –646 575 130 486
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) 71 606 646 575 580 874
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsé-

ge (44–21) 0 0 0
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) 0 0 –21 079

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet
40 991 709 6582. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)
–6 589 14 4903. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (–)
16 401 3 3824. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (–)

0 05. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2–3–4)
18 001 720 7666. Finanszírozásból származó korrekciók (±)
–8 194 –24 3567. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±)

0 08. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
0 09. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)
0 010. Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9)

9 807 696 41011. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa
0 012. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa

7 747 696 41013. A 10. sorból szabad pénzmaradványa
2 060 0

Hitelesítõ záradék:

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben és az általános számviteli elvek, to-
vábbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el. Az egyszerûsített éves beszámoló a költségvetés teljesítésé-
rõl, az önkormányzat 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós ké-
pet ad, s következõ záradékkal látom el: A könyvvizsgálat során Füzesabony Város Önkormányzat 2008. évi egyszerûsí-
tett éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes
nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam. Ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizo-
nyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót (eszközök és források értéke
4 859 315 E Ft, a tartalékok összege 724 148 E Ft, 2008-ban teljesített bevételi összeg 2 846 240 E Ft, kiadási összeg
2 155 958 E Ft) a számviteli és az államháztartási törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonat-
kozó kormányrendeletek elõírásai szerint készítették el. Az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormány-
zat vagyoni, pénzügyi helyzetérõl, a mûködés eredményeirõl megbízható és valós képet ad.

Szlama Mária s. k.,
könyvvizsgáló
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Gyál Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 16 607 551 16 875 973
I. Immateriális javak 53 087 59 694

II. Tárgyi eszközök 13 436 678 13 666 534
III. Befektetett pénzügyi eszközök 647 317 646 844
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 2 470 469 2 502 901
B) FORGÓESZKÖZÖK 349 385 3 047 517

I. Készletek – –
II. Követelések 124 964 139 129

III. Értékpapírok – –
IV. Pénzeszközök 192 512 2 842 646
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 31 909 65 742

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 16 956 936 19 923 490

D)SAJÁT TÕKE 15 430 145 13 124 719
1. Induló tõke 517 621 517 621
2. Tõkeváltozások 14 912 524 12 607 098

E)TARTALÉKOK 86 754 2 812 168
I. Költségvetési tartalékok 86 754 2 812 168

II. Vállalkozási tartalék – –
F)KÖTELEZETTSÉGEK 1 440 037 3 986 603

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 955 131 3 599 074
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 350 939 295 008

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 133 967 92 521

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 16 956 936 19 923 490

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 1 336 755 1 486 094 1 437 896
2. Munkaadót terhelõ járulék 417 325 471 360 455 867
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 822 288 1 085 042 857 292
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 79 018 216 493 208 339
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 151 572 174 760 163 462
6. Felújítás 85 295 125 700 124 249
7. Felhalmozási kiadások 896 501 1 176 978 404 886
8. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
9. Felhalmozási pénzesközátadás áht.-n kívülre 10 143 92 097 87 082
10. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – 3 000 3 000
11. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 3 798 897 4 831 524 3 742 073
12. Hosszú lejáratú hitelek 117 850 1 037 882 429 533
13. Rövid lejáratú hitelek 135 445 135 445 135 445
14. Finanszírozási kiadások összesen 253 295 1 173 327 564 978
15. Pénzforgalmi kiadások 4 052 192 6 004 851 4 307 051
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

16. Pénzforgalom nélküli kiadások 188 171 1 039 353 –
17. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 33 833
18. Kiadások összesen 4 240 363 7 044 204 4 340 884
19. Intézményi mûködési bevételek 289 458 342 634 608 969
20. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 1 455 418 1 440 478 1 578 058
21. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 33 795 165 669 165 181
22. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 6 839 8 658
23. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 469 788 500 378 92 144
24. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – 500 378 92 036
25. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – 1 534 1 534
26. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 106 487 90 569 68 569
27. Támogatások, kiegészítések 1 128 417 1 409 488 1 407 703
28. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 1 128 417 1 409 488 1 407 703
29. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 2 918
30. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 3 483 363 3 957 589 3 933 734
31. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – 3 000 032 3 075 032
32. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – 23 699
33. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 757 000 – –
34. Finanszírozási bevételek összesen 757 000 3 000 032 3 098 731
35. Pénzforgalmi bevételek 4 240 363 6 957 621 7 032 465
36. Pénzforgalom nélküli bevételek – 86 583 86 581
37. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –26 317
38. Bevételek összesen 4 240 363 7 044 204 7 092 729
39. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –503 705 –1 826 705 278 242
40. Finanszírozási mûveletek eredménye 503 705 1 826 705 2 533 753
41. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –60 150

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 176 577 2 841 841
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –89 823 –29 673
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa –73 271 –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 160 025 2 812 168
6. Finanszírozásból származó korrekciók –17 626 9 325
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – –
10. Módosított pénzmaradvány 142 399 2 821 493

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Gyál Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját, an-
nak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban
foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egy-
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szerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvénybenfoglaltak és az általános számviteli elvek szerint
készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. december 31-én fennálló
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

A fentiekben leírtak alapján az önkormányzat 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját korlátozás nél-
küli könyvvizsgálói záradékkal látom el.

Dr. Benedek József s. k.,
könyvvizsgáló

Kertváros Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 50 960 53 872
I. Immateriális javak 2 525 2 774

II. Tárgyi eszközök 48 434 51 098
III. Befektetett pénzügyi eszközök – –
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 14 509 74 299

I. Készletek – –
II. Követelések – 4 735

III. Értékpapírok – –
IV. Pénzeszközök 14 509 64 323
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások – 5 241

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 65 469 128 171

D)SAJÁT TÕKE 50 960 56 678
1. Induló tõke – –
2. Tõkeváltozások 50 960 56 578

E)TARTALÉKOK 6 609 61 742
I. Költségvetési tartalékok 6 609 61 742

II. Vállalkozási tartalék – –
F)KÖTELEZETTSÉGEK 7 900 9 851

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek – 2 029

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 7 900 7 822

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 65 469 128 171

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 107 847 108 243 104 995
2. Munkaadót terhelõ járulék 33 260 32 397 31 346
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 50 939 78 956 33 699
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások – – 366
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás – – –
8. Felhalmozási kiadások 2 160 6 613 6 344
9. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 184 206 226 109 176 750
10. Hosszú lejáratú hitelek – – –
11. Rövid lejáratú hitelek – – –
12. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
13. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
14. Finanszírozási kiadások összesen – – –
15. Pénzforgalmi kiadások 184 206 226 109 176 750
16. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 821 13 001 –
17. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
18. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 5 241
19. Kiadások összesen 187 027 239 110 181 991
20. Intézményi mûködési bevételek 8 520 8 520 10 647
21. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei – – –
22. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 55 264 98 827 96 082
23. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – – –
24. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel – – –
25. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
26. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – –
27. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – –
28. Támogatások, kiegészítések 123 243 125 154 125 154
29. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 123 243 125 154 125 154
30. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
31. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
32. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 187 027 232 501 231 883
33. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
34. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
35. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
36. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
37. Finanszírozási bevételek összesen – – –
38. Pénzforgalmi bevételek 187 027 232 501 231 883
39. Pénzforgalom nélküli bevételek – 6 609 6 609
40. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
41. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –78
42. Bevételek összesen 187 027 239 110 238 414
43. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége – – 61 742
44. Finanszírozási mûveletek eredménye – – –
45. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
46. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –5 319

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 14 509 64 323
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –7 900 –2 581
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – –
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E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 6 609 61 742
6. Finanszírozásból származó korrekciók – –1 070
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – –
10. Módosított pénzmaradvány 6 609 60 672

Könyvvizsgáló által záradékolva.

Gyomaendrõd Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 187 505 – 11 187 505 11 553 851 – 11 553 851
I. Immateriális javak 6 696 – 6 696 20 142 – 20 142
II. Tárgyi eszközök 6 680 757 – 6 680 757 6 883 443 – 6 883 443
III. Befektetett pénzügyi eszközök 272 705 – 272 705 523 535 – 523 535
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 4 227 347 – 4 227 347 4 126 731 – 4 126 731
B) FORGÓESZKÖZÖK 865 328 – 865 328 1 446 090 – 1 446 090

I. Készletek 2 249 – 2 249 2 593 – 2 593
II. Követelések 153 084 – 153 084 130 399 – 130 399
III. Értékpapírok – – – 524 993 – 524 993
IV. Pénzeszközök 650 630 – 640 630 718 029 – 718 029
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 59 365 – 59 365 70 076 – 70 076

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 12 052 833 – 12 052 833 12 999 941 – 12 999 941

D) SAJÁT TÕKE 11 054 868 – 11 054 888 10 878 059 –122 720 10 755 339
1. Induló tõke 237 969 – 237 969 237 969 – 237 969

2. Tõkeváltozások 10 816 899 – 10 8916 899 10 640 090 -122 720 10 517 370
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 599 160 – 599 160 676 089 – 676 089
I. Költségvetési tartalékok 599 160 – 599 160 676 089 – 676 089
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 398 805 – 398 805 1 445 793 122 720 1 568 513
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 223 500 – 223 500 1 223 500 122 720 1 346 220
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 64 470 – 64 470 110 276 – 110 276
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 110 835 – 110 835 112 017 – 112 017

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 12 052 833 – 12 052 833 12 999 941 – 12 999 941
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 1 061 000 1 139 158 1 121 051
2. Munkaadót terhelõ járulék 333 759 364 962 355 274
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 655 782 858 185 825 439
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 260 094 279 770 257 381
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 141 811 177 556 174 666
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 682 6 634 6 634
7. Felújítás 41 802 78 407 46 408
8. Felhalmozási kiadások 361 170 509 160 461 772
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 12 400 18 789 6 388
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 8 830 18 830 13 164
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 10 867 29 867 25 668
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – 19 834 19 733
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 2 890 197 3 501 152 3 313 578
14. Hosszú lejáratú hitelek 3 000 3 000 3 000
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – 270 003 270 003
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – 524 993 524 993
18. Finanszírozási kiadások összesen 3 000 797 996 797 996
19. Pénzforgalmi kiadások 2 893 197 4 299 148 4 111 574
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 1 318 253 504 798 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 10 711
23. Kiadások összesen 4 211 450 4 803 946 4 122 285
24. Intézményi mûködési bevételek 351 020 500 403 524 175
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 820 080 900 226 905 886
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 516 494 348 115 341 907
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 472 8 510 16 256
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 17 000 25 500 35 883
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 17 000 18 100 4 704
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 18 308 62 416 10 544
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 16 300 29 819 38 729
32. Támogatások, kiegészítések 891 413 1 267 142 1 267 142
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 891 413 1 267 142 1 267 142
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 29 595 48 595 31 817
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 1 142 15 510 16 164
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 2 661 824 3 206 236 3 188 503
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 51 883 – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 1 000 000 1 000 000 1 000 000
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 1 051 883 1 000 000 1 000 000
42. Pénzforgalmi bevételek 3 713 707 4 206 236 4 188 503
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 497 743 597 710 410 111
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 1 851
46. Bevételek összesen 4 211 450 4 803 946 4 600 465
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –1 048 883 –202 004 285 036
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 1 048 883 –202 004 202 004
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –8 860
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 631 550 – 631 550 699 619 – 699 619
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –32 390 – –32 390 –23 530 – –23 530
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa 188 306 – 188 306 219 423 – 219 423
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 410 854 – 410 854 456 666 – 456 666
6. Finanszírozásból származó korrekciók –1 450 – –1 450 3 208 – 3 208
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 409 404 – 409 404 459 874 – 459 874
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa 23 939 – 23 939 20 283 – 20 283
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 352 345 – 352 345 410 246 – 410 246
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 33 120 – 33 120 29 345 – 29 345

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Gyomaendrõd Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített összevont éves beszámoló-
ját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó Korm. rendeletben foglaltak
és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített összevont éves beszámoló Gyomaendrõd Város Önkormányzat 2008. évi költ-
ségvetése teljesítésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûkö-
dés eredményérõl megbízható és valós képet ad.

Kovácsné Oláh Veronika s. k.,
könyvvizsgáló

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 131 691 668 132 793 399
I. Immateriális javak 623 668 517 633

II. Tárgyi eszközök 87 593 589 87 621 198
III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 652 865 6 126 442
IV. Üzemeltetésre átadott

eszközök 37 821 546 38 528 126
B) FORGÓESZKÖZÖK 7 582 228 10 299 508
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E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

I. Készletek 103 469 103 345
II. Követelések 1 030 396 1 241 880

III. Értékpapírok – –
IV. Pénzeszközök 6 243 046 8 190 634
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 205 317 763 649

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 139 273 896 143 092 907

D)SAJÁT TÕKE 124 647 337 125 722 662
1. Induló tõke 5 771 978 5 771 978
2. Tõkeváltozások 118 885 359 119 950 684

E)TARTALÉKOK 5 418 381 7 769 381
I. Költségvetési tartalékok 5 418 878 7 769 878

II. Vállalkozási tartalék –497 –497
F)KÖTELEZETTSÉGEK 9 198 178 9 600 864

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 4 650 045 4 512 461
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 3 518 150 3 903 501

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1 029 983 1 184 902

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 139 273 896 143 092 907

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 13 051 800 14 669 208 14 280 867
02. Munkaadót terhelõ járulék 4 206 116 4 656 700 4 477 780
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 11 678 226 14 461 035 13 168 941
04. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 1 497 834 1 504 769 1 275 670
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 1 322 750 1 200 073 1 004 505
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 783 63 849 47 689
07. Felújítás 1 838 845 2 294 722 1 527 051
08. Felhalmozási kiadások 4 047 897 4 976 423 3 189 570
09. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 448 600 1 113 031 1 026 846
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 506 563 629 133 419 324
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 127 500 168 704 144 060
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 2 100 20 505 20 504
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 38 741 014 45 758 152 40 582 807
14. Hosszú lejáratú hitelek 320 000 320 00 320 000
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 320 000 320 00 320 000
19. Pénzforgalmi kiadások 39 061 014 46 078 152 40 902 807
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 190 348 1 838 959 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 558 332
23. Kiadások összesen 41 251 362 47 917 111 41 461 139
24. Intézményi mûködési bevételek 4 598 870 5 516 132 6 039 040
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 18 273 493 18 032 257 19 684 033
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 699 956 532 592 997 818
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 5 666 182 220 191 906
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 1 859 427 1 883 360 1 716 033
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 948 027 944 154 818 746
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 537 530 987 438 597 073
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 241 122 484 606 491 889
32. Támogatások, kiegészítések 11 128 966 13 312 456 13 356 471
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 11 128 966 13 312 456 13 312 456
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 200 000 218 304 178 662
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 882
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 37 545 030 41 149 365 43 253 807
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1 387 000 1 387 000 –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 1 387 000 1 387 000 –
42. Pénzforgalmi bevételek 38 932 030 42 536 365 43 253 807
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 319 332 5 380 746 5 196 126
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 52 157
46. Bevételek összesen 41 251 362 47 917 111 48 502 090
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –1 067 000 –1 067 000 7 867 126
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 1 067 000 1 067 000 –320 000
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –506 175

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 5 957 898 7 802 723
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –539 517 –33 342
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa 73 010 713 022
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye –113 –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 5 345 484 7 056 359
6. Finanszírozásból származó korrekciók 27 593 –74 921
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – –
10. Módosított pénzmaradvány 5 373 077 6 981 438
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa 10 202 –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 1 225 555 1 567 325
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 4 137 320 5 414 113
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Egyszerûsített eredménykimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt bevételei 3 410 1 515

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt kiadásai (–) 3 523 1 515

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye –113 –

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ érték-
csökkenési leírás (±) 211 –

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és
felhasználni tervezett eredmény (–) – –

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály
alapján módosító egyéb tétel (–) – –

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénz-
forgalmi eredménye –324 –

8. Vállalkozási tevékenység terhelõ befizetés – –
9. Tartalékba helyezhetõ összeg –113 –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit
és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak
szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített
éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek
szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénz-
ügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad. A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és
az egyszerûsített éves beszámoló adatai összhangban vannak.

Közöljük továbbá, hogy az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságai-
ról szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 46. § (2) bekezdésében elõírtakra, hogy az éves zár-
számadás felülvizsgálatának idõpontjáig az éves költségvetési beszámolókban kimutatott eszközök értékadatainak
egyezõsége az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterben, vagyonkimutatásban szereplõ értékadatokkal még nem biz-
tosított. A kötelezettségvállalás rendjének szabályozására és annak betartására a vonatkozó törvényi elõírások figyelem-
bevételével maradéktalanul eleget kell tenni.

Szabó István s. k.,
könyvvizsgáló

Gyõr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 467 159 – 11 467 159 11 424 444 – 11 424 444
I. Immateriális javak 24 380 – 24 380 19 337 – 19 337
II. Tárgyi eszközök 10 616 477 – 10 616 477 10 606 936 – 10 606 936
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

III. Befektetett pénzügyi eszközök 49 298 – 49 298 51 157 – 51 157
IV. Üzemeltetésre átadott

eszközök 777 004 – 777 004 747 014 – 747 014
B) FORGÓESZKÖZÖK 1 266 491 – 1 266 491 1 217 337 – 1 217 337

I. Készletek 290 025 – 290 025 296 940 – 296 940
II. Követelések 178 528 – 178 528 150 656 – 150 656
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 265 036 – 265 036 285 295 – 285 295
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 532 902 – 532 902 484 446 – 484 446

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 12 733 650 – 12 733 650 12 641 781 – 12 641 781

D) SAJÁT TÕKE 10 023 276 – 10 023 276 9 641 304 – 9 641 304
1. Induló tõke 2 693 729 – 2 693 729 2 693 729 – 2 693 729
2. Tõkeváltozások 7 329 547 – 7 329 547 6 947 575 – 6 947 575
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 81 558 – 81 558 90 843 – 90 843
I. Költségvetési tartalékok –169 661 – –169 661 –260 564 – –260 564
II. Vállalkozási tartalék 251 219 – 251 219 351 407 – 351 407

F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 628 816 – 2 628 816 2 909 634 – 2 909 634
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – – – –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 912 436 – 1 912 436 2 230 735 – 2 230 735
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 716 380 – 716 380 678 899 – 678 899

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 12 733 650 – 12 733 650 12 641 781 – 12 641 781

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 7 866 965 8 603 372 8 471 344
02. Munkaadót terhelõ járulék 2 555 915 2 790 208 2 745 965
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 6 996 672 9 167 028 8 916 469
04. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 95 312 753 376 692 196
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 146 945 188 056 189 697
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 106 943 109 327 103 926
07. Felújítás – 73 690 70 149
08. Felhalmozási kiadások 153 760 587 029 379 644
09. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 3 000 4 283 1 283
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 3 400 3 400 3 113
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – 9 291 9 291
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 17 928 912 22 289 060 21 583 077
14. Hosszú lejáratú hitelek – – –
15. Rövid lejáratú hitelek 900 000 900 000 –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 900 000 900 000 –
19. Pénzforgalmi kiadások 18 828 912 23 189 060 21 583 077

12. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2017



E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

20. Pénzforgalom nélküli kiadások 1 156 065 200 954 209 676
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –47 368
23. Kiadások összesen 19 984 977 23 390 024 21 745 385
24. Intézményi mûködési bevételek 2 372 404 3 448 550 3 498 660
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 2 490 488 2 489 908 2 603 891
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 10 404 333 11 294 832 11 111 465
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 51 306 42 694
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 100 000 104 398 93 911
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – 446
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 15 000 48 803 48 878
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – 44 756 45 087
32. Támogatások, kiegészítések 2 352 117 3 342 728 3 342 729
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 2 352 117 3 342 728 334 729
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 87
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 17 734 342 20 825 281 20 787 402
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 280 000 280 000 –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 1 970 635 1 813 222 148 322
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 2 250 635 2 093 222 148 322
42. Pénzforgalmi bevételek 19 984 977 22 918 503 20 935 724
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 471 521 855 985
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –41 066
46. Bevételek összesen 19 984 977 23 390 024 21 750 643
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –1 350 635 –1 193 222 –149 366
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 1 350 635 1 193 222 148 322
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 6 302

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 169 299 – 169 299 185 974 – 185 974
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –87 741 – –87 741 –95 131 – –95 131
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa 262 117 – 262 117 91 887 – 91 887
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye 211 905 – 211 905 259 204 – 259 204
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány –392 464 – –392 464 –260 248 – –260 248
6. Finanszírozásból származó korrekciók –28 773 – –28 773 –38 960 – –38 960
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 162 655 – 162 655 209 676 – 209 676
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

9. Költségvetési pénzmaradványt külön
jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány –258 582 – –258 582 –89 532 – –89 532
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 271 666 – 271 666 270 568 – 270 568
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –

Egyszerûsített eredménykimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt bevételei 1 292 813 – 1 292 813 1 904 068 – 1 904 068

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt kiadásai (–) 1 080 908 – 1 080 908 1 644 864 – 1 644 864

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye 211 905 – 211 905 259 204 – 259 204

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ érték-
csökkenési leírás (±) 3 356 – 3 356 1 568 – 1 568

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és
felhasználni tervezett eredmény (–) 204 970 – 204 970 255 557 – 255 557

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály
alapján módosító egyéb tétel (–) – – – – – –

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénz-
forgalmi eredménye 3 579 – 3 579 2 079 – 2 079

8. Tárgyévrõl átvitt veszteség – – – – – –
9. Megelõzõ év(ek) el nem számolt vesztesé-

gének tárgyévre esõ része 49 250 – 49 250 49 528 – 49 528

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során az önkormányzat 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és
tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak sze-
rint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves
költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek
szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl
megbízható és valós képet ad.

Pék Gáborné s. k.,
könyvvizsgáló
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Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 132 567 – 1 132 567 1 137 588 – 1 137 588
I. Immateriális javak 219 – 219 1 432 – 1 432
II. Tárgyi eszközök 1 003 833 – 1 003 833 1 008 045 – 1 008 045
III. Befektetett pénzügyi eszközök 128 515 – 128 515 128 111 – 128 111
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 53 372 – 53 372 66 296 – 66 296

I. Készletek 828 – 828 822 – 822
II. Követelések 10 076 – 10 076 14 953 – 14 953
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 33 075 – 33 075 41 370 – 41 370
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 9 393 – 9 393 9 151 – 9 151

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 185 939 – 1 185 939 1 203 884 – 1 203 884

D) SAJÁT TÕKE 1 112 595 – 1 112 595 1 120 186 – 1 120 086
1. Induló tõke 66 359 – 66 359 66 359 – 66 359
2. Tõkeváltozások 1 046 236 – 1 046 236 1 053 827 – 1 053 827
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 29 446 – 29 446 35 791 – 35 791
I. Költségvetési tartalékok 29 446 – 29 446 35 791 – 35 791
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 43 898 – 43 898 47 907 – 47 907
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 16 648 – 16 648 14 848 – 14 848
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 14 228 – 14 228 18 329 – 18 329
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 13 022 – 13 022 14 730 – 14 730

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 185 939 – 1 185 939 1 203 884 – 1 203 884

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 202 825 212 122 207 630
2. Munkaadót terhelõ járulék 60 687 64 921 63 105
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 108 939 139 185 124 710
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 12 589 18 382 16 256
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 4 620 4 920 4 681
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – 4 273 3 165
7. Felújítás 13 300 42 233 36 436
8. Felhalmozási kiadások 2 060 11 538 8 281
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – – –
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 405 020 497 574 464 264
14. Hosszú lejáratú hitelek 1 350 1 350 1 350
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 1 350 1 350 1 350
19. Pénzforgalmi kiadások 406 370 498 924 465 614
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 12 572 – –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –242
23. Kiadások összesen 418 942 498 924 465 372
24. Intézményi mûködési bevételek 19 515 19 516 23 255
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 192 665 196 294 212 571
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 5 700 9 476 12 242
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – – –
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 10 096 33 096 25 330
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 96 96 96
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – 2 500 2 500
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 500 13 877 13 377
32. Támogatások, kiegészítések 138 021 175 349 182 037
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 138 021 172 669 172 669
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 647
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 366 497 450 108 471 959
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 19 370 19 370 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 19 370 19 370 –
42. Pénzforgalmi bevételek 385 867 469 478 471 959
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 33 075 29 446 38 815
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 1 708
46. Bevételek összesen 418 942 498 924 512 482
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –18 020 –18 020 46 510
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 18 020 18 020 –1 350
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 1 950

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 33 075 – 33 075 41 370 – 41 370
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –3 629 – –3 629 –5 579 – –5 579
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye – – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 29 446 – 29 446 35 791 – 35 791
6. Finanszírozásból származó korrekciók –16 560 – –16 560 11 643 – 11 643
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 12 886 – 12 886 47 434 – 47 434
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 9 960 – 9 960 229 – 229
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 11 896 – 11 896 47 205 – 47 205

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési
beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgála-
ti standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem ar-
ról, hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak
és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Véleményem korlátozása nélkül felhívom a figyelmet arra, hogy a számviteli világosság és áttekinthetõség elvét a tár-
gyi eszközök analitikus nyilvántartásának vezetése során is érvényre kell juttatni a nyilvántartások egyeztethetõségének
biztosítása érdekében.

Borsodiné Kisfaludy Katalin s. k.,
könyvvizsgáló

Hodász Nagyközség Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 882 832 – 882 832 884 484 – 884 484
I. Immateriális javak 778 – 778 849 – 849
II. Tárgyi eszközök 861 192 – 861 192 863 261 – 863 261
III. Befektetett pénzügyi eszközök 310 – 310 810 – 810
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott
eszközök 20 552 – 20 552 19 564 – 19 564

B) FORGÓESZKÖZÖK 21 032 – 21 032 45 156 – 45 156
I. Készletek 555 – 555 – – –
II. Követelések 17 690 – 17 690 30 001 – 30 001
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 1 924 – 1 924 2 706 – 2 706
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 863 – 863 12 449 – 12 449

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 903 864 – 903 864 929 640 – 929 640

D) SAJÁT TÕKE 870 200 – 870 200 897 319 – 897 319
1. Induló tõke 27 379 – 27 379 27 379 – 27 379
2. Tõkeváltozások 842 821 – 842 821 869 940 – 869 940
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK –19 058 – –19 058 –6 269 – –6 269
I. Költségvetési tartalékok –19 058 – –19 058 –6 269 – –6 269
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 52 722 – 52 722 38 590 – 38 590
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 4 940 – 4 940 3 183 – 3 183
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 25 937 – 25 937 13 983 – 13 983
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 21 845 – 21 845 21 424 – 21 424

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 903 864 – 903 864 929 640 – 929 640

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 232 549 267 723 242 818
2. Munkaadót terhelõ járulék 72 424 88 691 80 128
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 140 489 152 083 133 509
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 32 500 222 429 223 512
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 2 300 2 490 2 392
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 400 24 624 15 947
8. Felhalmozási kiadások 17 770 41 925 20 121
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – 500
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 55 55
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 498 432 800 020 718 982
14. Hosszú lejáratú hitelek 1 205 1 205 6 301
15. Rövid lejáratú hitelek 43 531 43 531 269 900
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 44 736 44 736 276 201
19. Pénzforgalmi kiadások 543 168 844 756 995 183
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 000 7 394 –
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 11 586
23. Kiadások összesen 545 168 852 150 1 006 769
24. Intézményi mûködési bevételek 14 718 19 266 19 950
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 109 865 116 465 116 936
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 47 540 71 120 76 092
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – – –
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 1 670 1 670 385
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 1 670 1 670 11
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – 4 620 –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – –
32. Támogatások, kiegészítések 249 900 519 519 519 519
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 249 900 516 894 516 894
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 423 693 732 660 732 972
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – 7 230 5 100
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 119 345 112 260 269 900
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 119 345 119 490 275 000
42. Pénzforgalmi bevételek 543 038 842 150 1 007 972
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 130 – –
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –421
46. Bevételek összesen 545 168 852 150 1 007 551

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 1 924 – 1 924 2 706 – 2 706
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –20 982 – –20 982 –8 975 – –8 975
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány –19 058 – –19 058 –6 269 – –6 269
6. Finanszírozásból származó korrekciók –1 121 – –1 121 312 – 312
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány –20 179 – –20 179 –5 957 – –5 957
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Hodász Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszá-
molóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati stan-
dardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról,
hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és
az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Dr. Szûcs Zoltánné s. k.,
könyvvizsgáló

Isaszeg Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 993 420 3 971 693
I. Immateriális javak 1 603 5 459

II. Tárgyi eszközök 3 971 733 3 826 188
III. Befektetett pénzügyi eszközök 8 530 125 648
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 11 554 14 398
B) FORGÓESZKÖZÖK 765 463 296 717

I. Készletek 1 536 1 537
II. Követelések 177 457 68 062

III. Értékpapírok – –
IV. Pénzeszközök 159 938 187 082
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 426 532 40 036

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 758 883 4 268 410

D)SAJÁT TÕKE 3 785 572 3 653 259
1. Induló tõke 53 483 53 483
2. Tõkeváltozások 3 732 089 3 599 776
3. Értékelési tartalékok – –

E)TARTALÉKOK 106 436 114 095
I. Költségvetési tartalékok 106 436 114 095

II. Vállalkozási tartalék – –
F)KÖTELEZETTSÉGEK 866 875 501 056

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 363 212 336 771
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 23 629 51 262

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 480 034 113 023

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 758 883 4 268 410
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 630 654 654 249 640 092
2. Munkaadót terhelõ járulék 188 956 196 608 201 499
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 295 974 391 778 366 004
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 42 448 83 165 90 881
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 15 220 17 249 23 647
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 12 000 998 999
8. Felhalmozási kiadások 862 601 815 016 43 416
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 3 500 3 500 3 370
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – 2 950
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 2 051 353 2 162 563 1 372 858
14. Hosszú lejáratú hitelek 9 706 19 265 14 559
15. Rövid lejáratú hitelek 30 000 30 000 –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 39 706 49 265 14 559
19. Pénzforgalmi kiadások 2 091 059 2 211 828 1 387 417
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 51 000 41 720 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –53 428
23. Kiadások összesen 2 142 059 2 253 548 1 333 989
24. Intézményi mûködési bevételek 82 000 82 649 83 801
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 495 868 518 208 571 968
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 38 800 59 999 68 799
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 167 552
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 71 500 49 500 33 739
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 71 500 49 500 –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 612 446 612 446 64 248
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – 5 790
32. Támogatások, kiegészítések 482 047 563 179 563 179
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 482 047 563 179 563 179
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 3 000
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 1 782 661 1 886 148 1 395 076
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 254 398 254 398 –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 68 000 30 000 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 322 398 284 398 –
42. Pénzforgalmi bevételek 2 105 059 2 170 546 1 395 076
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 37 000 83 002 106 436
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –44 751
46. Bevételek összesen 2 142 059 2 253 548 1 456 761
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –282 692 –235 133 128 654
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 282 692 235 133 –14 559
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 8 677
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 153 265 169 601
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –46 829 –55 506
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa 16 412 –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 90 024 114 095
6. Finanszírozásból származó korrekciók –5 966 –10 972
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – –
10. Módosított pénzmaradvány 84 058 103 123
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány – 70 048
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 84 058 33 075

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Isaszeg Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardok-
ban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Feicht Ferencné s. k.,
könyvvizsgáló

Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 515 148 – 1 515 148 1 538 230 – 1 538 230
I. Immateriális javak 328 – 328 1 093 – 1 093
II. Tárgyi eszközök 1 100 188 – 1 100 088 1 136 437 – 1 136 437
III. Befektetett pénzügyi eszközök 2 300 – 2 300 2 049 – 2 049
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott
eszközök 412 332 – 412 332 398 651 – 398 651

B) FORGÓESZKÖZÖK 106 948 – 106 948 112 358 – 112 358
I. Készletek 236 – 236 305 – 305
II. Követelések 37 874 – 37 874 25 615 – 25 615
III. Értékpapírok 51 488 – 51 488 73 479 – 73 479
IV. Pénzeszközök 10 349 – 10 349 5 475 – 5 475
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 7 001 – 7 001 5 012 – 5 012

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 622 096 – 1 622 096 1 648 116 – 1 648 116

D) SAJÁT TÕKE 1 513 920 – 1 513 920 1 605 213 – 1 605 213
1. Induló tõke 19 871 – 19 871 19 871 – 19 871
2. Tõkeváltozások 1 494 049 – 1 494 049 1 585 342 – 1 585 342
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 10 981 – 10 981 3 280 – 3 280
I. Költségvetési tartalékok 10 981 – 10 981 3 280 – 3 280
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 97 195 – 97 195 39 623 – 39 623
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 5 088 – 5 088 3 857 – 3 857
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 85 738 – 85 738 28 559 – 28 559
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 6 369 – 6 369 7 207 – 7 207

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 622 096 – 1 622 096 1 648 116 – 1 648 116

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 111 145 122 864 120 166
2. Munkaadót terhelõ járulék 34 674 35 924 34 698
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 73 259 77 209 67 845
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 9 889 10 355 9 556
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 5 395 5 810 5 806
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 120 183 183
7. Felújítás – 4 067 4 067
8. Felhalmozási kiadások 400 65 793 59 851
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 192 192 191
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 6 698 6 697
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 235 074 329 285 309 250
14. Hosszú lejáratú hitelek 54 160 71 980 71 980
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – 84 999 21 991
18. Finanszírozási kiadások összesen 54 160 156 979 93 971
19. Pénzforgalmi kiadások 289 234 486 264 403 221
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 24 422 – –

2028 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 12. szám



E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –349
23. Kiadások összesen 313 656 486 264 402 872
24. Intézményi mûködési bevételek 13 304 21 304 13 381
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 97 191 176 696 180 784
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 5 616 26 477 15 242
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 275 1 522 1 397
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 2 688 6 457 7 338
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 2 688 6 457 7 338
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 52 712 64 125 64 125
32. Támogatások, kiegészítések 81 132 114 341 115 341
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 81 132 114 341 114 341
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 250 250 250
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – 107 134
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 253 168 411 275 397 992
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 51 488 63 008 –
41. Finanszírozási bevételek összesen 51 488 63 008 –
42. Pénzforgalmi bevételek 304 656 474 283 397 992
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 9 000 11 981 11 981
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 825
46. Bevételek összesen 313 656 486 264 410 798
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 2 672 93 971 100 723
48. Finanszírozási mûveletek eredménye –2 672 –93 971 –93 971
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 1 174

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 10 314 – 10 314 6 259 – 6 259
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege 667 – 667 –507 – –507
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 10 981 – 10 981 5 752 – 5 752
6. Finanszírozásból származó korrekciók 1 000 – 1 000 2 210 – 2 210
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

10. Módosított pénzmaradvány 11 981 – 11 981 7 962 – 7 962
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 11 981 – 11 981 7 962 – 7 962
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési be-
számolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról,
hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és
az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Dr. Kósáné Hetesi Ildikó s. k.,
könyvvizsgáló

Jánoshida Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 740 502 – 740 502 720 566 – 720 556
I. Immateriális javak 2 722 – 2 722 2 201 – 2 201
II. Tárgyi eszközök 734 579 – 734 579 716 033 – 716 033
III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 201 – 3 201 2 322 – 2 322
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 28 275 – 28 275 489 373 – 489 373

I. Készletek 668 – 668 1 069 – 1 069
II. Követelések 5 106 – 5 106 11 217 – 11 217
III. Értékpapírok – – – 149 992 – 149 992
IV. Pénzeszközök 8 126 – 8 126 313 765 – 313 765
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 14 375 – 14 375 13 330 – 13 330

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 768 777 – 768 777 1 209 929 – 1 209 929

D) SAJÁT TÕKE 695 135 – 695 135 302 485 – 302 485
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Induló tõke 76 296 – 76 296 76 296 – 76 296
2. Tõkeváltozások 618 839 – 618 839 226 189 – 226 189
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 195 – 195 303 360 – 303 360
I. Költségvetési tartalékok 195 – 195 303 360 – 303 360
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 73 447 – 73 447 604 084 – 604 084
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 24 913 – 24 913 552 312 – 552 312
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 26 228 – 26 228 28 037 – 28 037
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 22 306 – 22 306 23 735 – 23 735

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 768 777 – 768 777 1 209 929 – 1 209 929

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 289 842 312 619 306 786
2. Munkaadót terhelõ járulék 92 749 99 076 96 459
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 175 154 169 015 164 653
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 17 827 17 694 15 936
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 32 754 39 057 35 960
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – 1 681
7. Felújítás 10 194 24 310 20 019
8. Felhalmozási kiadások 7 286 10 643 7 299
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – 100 100
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – – –
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 1 500 1 065 200
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – 192 192
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 627 306 673 771 649 285
14. Hosszú lejáratú hitelek 5 560 5 560 5 780
15. Rövid lejáratú hitelek 13 839 13 839 12 320
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – 324 986 149 992
18. Finanszírozási kiadások összesen 19 399 344 385 168 092
19. Pénzforgalmi kiadások 646 705 1 018 156 817 377
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 15 000 308 832 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –1 045
23. Kiadások összesen 661 705 1 326 988 816 332
24. Intézményi mûködési bevételek 53 699 68 277 65 982
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 105 663 109 751 109 769
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 107 959 107 619 113 002
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – – –
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 12 000 12 669 12 669
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 12 000 12 669 12 669
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 580 828 828
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – 8
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

32. Támogatások, kiegészítések 289 848 356 050 356 050
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 264 319 265 932 265 932
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 455 402455
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 195 195 127
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 570 399 655 844 658 837
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 10 194 10 194 10 194
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 72 986 32 185 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – 451 511 451 511
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – 174 994 –
41. Finanszírozási bevételek összesen 83 180 668 884 461 705
42. Pénzforgalmi bevételek 653 579 1 324 728 1 120 542
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 8 126 2 260 195
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 1 429
46. Bevételek összesen 661 705 1 326 988 1 122 166
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –63 781 –324 499 9 747
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 63 781 324 499 293 613
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 2 474

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 8 126 – 8 126 313 765 – 313 765
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –7 931 – –7 931 –10 405 – –10 405
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – 2 065 – 2 065
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 195 – 195 301 295 – 301 295
6. Finanszírozásból származó korrekciók –2 326 – –2 326 –15 408 – –15 408
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány –2 131 – –2 131 285 887 – 285 887
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány – – – 285 887 – 285 887
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Jánoshida Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámoló-
ját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter-nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban sze-
replõ értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Krajcsné Dezsõfi Katalin s. k.,
könyvvizsgáló

Kaposmérõ Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 908 482 – 908 482 963 005 – 963 005
I. Immateriális javak 2 641 – 2 641 1 836 – 1 836
II. Tárgyi eszközök 875 646 – 875 646 932 461 – 932 461
III. Befektetett pénzügyi eszközök – – – – – –
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 30 195 – 30 195 28 708 – 28 708
B) FORGÓESZKÖZÖK 111 643 – 111 643 90 642 – 90 642

I. Készletek – – – – – –
II. Követelések 11 527 – 11 527 7 723 – 7 723
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 91 671 – 91 671 73 823 – 73 823
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 8 445 – 8 445 9 096 – 9 096

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 020 125 – 1 020 125 1 053 647 – 1 053 647

D) SAJÁT TÕKE 900 582 – 900 582 952 257 – 952 257
1. Induló tõke 30 907 – 30 907 30 907 – 30 907
2. Tõkeváltozások 869 675 – 869 675 921 350 – 921 350
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 85 388 – 85 388 66 569 – 66 569
I. Költségvetési tartalékok 85 388 – 85 388 66 569 – 66 569
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 34 155 – 34 155 34 821 – 34 821
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 14 586 – 14 586 11 984 – 11 984
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 4 841 – 4 841 6 487 – 6 487
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 14 728 – 14 728 16 350 – 16 350

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 020 125 – 1 020 125 1 053 647 – 1 053 647
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 188 489 194 779 194 331
2. Munkaadót terhelõ járulék 58 533 60 335 61 092
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 71 501 80 967 82 441
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 26 628 36 188 41 897
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 4 526 6 451 5 707
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 2 000 27 080 43 293
8. Felhalmozási kiadások 52 759 58 225 37 645
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – 2 700 1 998
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – – 1 630
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 150 875 1 256
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 404 586 467 600 471 290
14. Hosszú lejáratú hitelek 1 500 1 500 1 500
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 27 851 27 851 –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 29 351 29 351 1 500
19. Pénzforgalmi kiadások 433 937 496 951 472 790
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 31 507 38 869 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 651
23. Kiadások összesen 465 444 535 820 473 441
24. Intézményi mûködési bevételek 8 747 18 777 18 146
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 122 155 121 071 124 511
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 56 455 56 409 61 053
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 363 488
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 21 710 23 510 19 151
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 21 710 23 510 19 066
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – –
32. Támogatások, kiegészítések 173 748 230 083 230 083
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 173 748 230 083 230 083
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 223 223 539
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 384 139 450 436 453 971
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 65 000 65 000 –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 65 000 65 000 –
42. Pénzforgalmi bevételek 449 139 515 436 453 971
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 16 305 20 384 85 388
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 1 622
46. Bevételek összesen 465 444 535 820 540 981
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –35 649 –35 649 68 069
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 35 649 35 649 –1 500
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 971
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 91 671 – 91 671 73 823 – 73 823
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –6 283 – –6 283 –7 254 – –7 254
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 85 388 – 85 388 66 569 – 66 569
6. Finanszírozásból származó korrekciók –3 275 – –3 275 3 419 – 3 419
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 82 113 – 82 113 69 988 – 69 988
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa 803 – 803 1 233 – 1 233
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 81 310 – 81 310 68 755 – 68 755

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Kaposmérõ Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit és
tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felül-
vizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves beszámolót a ma-
gyar számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló az önkormányzat 2008. december 31-én fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Mikle Vilmosné s. k.,
könyvvizsgáló

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 58 601 197 1 500 58 602 697 61 173 116 – 61 173 116
I. Immateriális javak 72 533 – 72 533 101 897 – 101 897
II. Tárgyi eszközök 49 259 983 – 49 259 983 50 619 883 – 50 619 883
III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 909 735 1 500 1 911 235 1 972 588 – 1 972 588
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott
eszközök 7 358 946 – 7 358 946 8 478 748 – 8 478 748

B) FORGÓESZKÖZÖK 5 929 576 – 5 929 576 5 024 418 – 5 024 418
I. Készletek 37 192 – 37 192 41 327 – 41 327
II. Követelések 732 374 – 732 374 960 529 – 960 529
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 5 067 604 – 5 067 604 3 625 684 – 3 625 684
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 92 406 – 92 406 396 878 – 396 878

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 64 630 773 1 500 64 532 273 66 197 534 – 66 197 534

D) SAJÁT TÕKE 48 864 594 1 500 48 866 094 49 643 350 – 49 643 350
1. Induló tõke 2 213 788 – 2 213 788 2 213 788 – 2 213 788
2. Tõkeváltozások 46 650 806 1 500 46 652 306 47 429 562 – 47 429 562
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 4 377 647 – 4 377 647 3 289 832 – 3 289 832
I. Költségvetési tartalékok 4 373 762 – 4 373 762 3 292 811 – 3 292 811
II. Vállalkozási tartalék 3 885 – 3 885 –2 979 – –2 979

F) KÖTELEZETTSÉGEK 11 288 532 – 11 288 532 13 264 352 – 13 264 352
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 9 453 499 – 9 453 499 11 311 239 – 11 311 239
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 052 670 – 1 052 670 1 220 383 – 1 220 383
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 782 363 – 782 363 732 730 – 732 730

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 64 530 773 1 500 64 532 273 66 197 534 – 66 197 534

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 6 687 985 8 207 081 7 820 527
2. Munkaadót terhelõ járulék 2 093 039 2 560 984 2 409 222
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5 257 002 6 074 925 5 726 508
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 1 105 612 964 840 1 317 098
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 372 046 585 886 548 853
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 53 978 123 680 104 205
7. Felújítás 2 344 957 2 593 004 2 447 076
8. Felhalmozási kiadások 3 364 624 4 904 013 2 721 485
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 173 000 276 692 167 848
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 41 217 90 450 54 058
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 41 000 41 000 30 349
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 20 000 111 000 99 378
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 21 554 471 26 533 555 23 446 607
14. Hosszú lejáratú hitelek 90 482 90 482 90 482
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 90 482 90 482 90 482
19. Pénzforgalmi kiadások 21 644 953 26 624 037 23 537 089
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 5 789 599 2 615 943 3 885
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 304 472
23. Kiadások összesen 27 434 522 29 239 980 23 845 446
24. Intézményi mûködési bevételek 2 107 849 2 661 156 2 585 231
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 6 444 084 6 215 690 6 309 623
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 1 053 944 827 626 1 133 651
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 5 315 66 257 72 546
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 974 850 989 897 707 426
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 246 035 305 054 298 014
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 811 903 625 699 568 480
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 61 665 174 111 143 802
32. Támogatások, kiegészítések 7 495 221 8 855 068 8 659 506
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 7 495 221 8 855 068 8 659 506
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 199 623 33 583 36 137
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 000 120 000 120 000
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 19 189 454 20 569 087 20 336 402
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 3 439 235 4 261 187 2 112 872
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – 32 059 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 3 439 235 4 293 246 2 112 872
42. Pénzforgalmi bevételek 22 628 689 24 862 333 22 449 274
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 4 805 863 4 377 647 4 768 795
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –75 620
46. Bevételek összesen 27 434 552 29 239 980 27 142 449
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –3 348 753 –4 202 764 1 654 705
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 3 348 753 4 202 764 2 022 390
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –380 092

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 5 010 863 – 5 010 863 3 542 956 – 3 542 956
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –633 216 – –633 216 –253 124 – –253 124
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye 3 885 – 3 885 –2 979 – –2 979
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 4 373 762 – 4 373 762 3 292 811 – 3 292 811
6. Finanszírozásból származó korrekciók –68 155 – –68 155 –128 115 – –128 115
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – 3 885 – 3 885
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

10. Módosított pénzmaradvány 4 305 607 – 4 305 607 3 168 581 – 3 168 581
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa 42 256 – 42 256 40 647 – 40 647
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 3 862 566 – 3 862 566 2 706 098 – 2 706 098
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 400 785 – 400 785 421 836 – 421 836

Egyszerûsített eredménykimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt bevételei 41 757 – 41 757 42 576 – 42 576

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt kiadásai (–) 37 872 – 37 872 45 555 – 45 555

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye 3 885 – 3 885 –2 979 – –2 979

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ érték-
csökkenési leírás (±) 22 283 – 22 283 22 418 – 22 418

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és
felhasználni tervezett eredmény (–) – – – 3 885 – 3 885

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály
alapján módosító egyéb tétel (–) – – – – – –

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénz-
forgalmi eredménye –18 398 – –18 398 –29 282 – –29 282

8. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés – – – – – –
9. Tartalékba helyezhetõ összeg 3 885 – 3 885 –6 864 – –6 864

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési
beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgála-
ti standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem ar-
ról, hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak
és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési beszámolója az önkormányzat vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Dr. Cseke László s. k.,
könyvvizsgáló
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Karácsond Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 655 810 650 576
I. Immateriális javak 4 129 3 353

II. Tárgyi eszközök 651 681 647 223
III. Befektetett pénzügyi eszközök – –
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 51 532 63 202

I. Készletek 940 827
II. Követelések 6 788 14 223

III. Értékpapírok 14 310 14 310
IV. Pénzeszközök 17 214 20 713
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12 280 13 129

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 707 342 713 778

D)SAJÁT TÕKE 669 407 627 778
1. Induló tõke 34 595 34 595
2. Tõkeváltozások 634 812 638 183
3. Értékelési tartalékok – –

E)TARTALÉKOK 14 215 17 483
I. Költségvetési tartalékok 14 215 17 483

II. Vállalkozási tartalék – –
F)KÖTELEZETTSÉGEK 23 720 23 517

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 8 336 7 053

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 15 384 16 464

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 707 342 713 778

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 188 398 202 274 1 998
2. Munkaadót terhelõ járulék 59 653 64 804 644
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 90 289 103 142 993
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 51 320 69 828 699
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 1 680 3 538 34
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 10 560 15 767 157
8. Felhalmozási kiadások 720 2 866 28
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – – –
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 402 6620 462 219 4 556
14. Hosszú lejáratú hitelek – – –
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

18. Finanszírozási kiadások összesen – – –
19. Pénzforgalmi kiadások 402 620 462 219 4 556
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 14 680 9 486 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 8
23. Kiadások összesen 417 300 471 705 4 564
24. Intézményi mûködési bevételek 61 360 63 267 638
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 140 120 150 289 1 507
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 6 000 13 151 134
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 2 528 25
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel – 830 8
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – 120 1
32. Támogatások, kiegészítések 195 820 226 807 2 273
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 195 820 226 807 2 268
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 403 300 456 992 4 588
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen – – –
42. Pénzforgalmi bevételek 403 300 456 992 4 588
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 14 000 14 713 147
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 10
46. Bevételek összesen 417 300 471 705 4 746
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége – – 1 798
48. Finanszírozási mûveletek eredménye – – –
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 23

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 17 214 20 713
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –2 999 –3 230
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 14 215 17 483
6. Finanszírozásból származó korrekciók 498 582
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – –
10. Módosított pénzmaradvány 14 713 18 065
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E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból
folyósított pénzeszköz maradványa – –

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-
maradvány 14 713 18 065

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Karácsond Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámo-
lóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített összevont éves költsévetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Korm. rendeletben foglaltak és az általános
számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített összevont éves beszámoló Karácsond Község Önkormányzat 2008. évi költ-
ségvetése teljesítésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és
valós képet ad.

Klinga Mária s. k.,
könyvvizsgáló

Kartal Nagyközség Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 839 825 – 3 839 825 3 746 935 – 3 746 935
I. Immateriális javak 3 403 – 3 403 101 – 101

II. Tárgyi eszközök 2 527 182 – 2 527 182 2 507 310 – 2 507 310
III. Befektetett pénzügyi eszközök 36 811 – 36 811 13 003 – 13 003
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök
1 272 429 – 1 272 429 1 226 521 – 1 226 521

B) FORGÓESZKÖZÖK 168 355 – 168 355 155 757 – 155 757
I. Készletek 670 – 670 845 – 845

II. Követelések 47 191 – 47 191 58 208 – 58 208
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 97 407 – 97 407 76 147 – 76 147
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 23 087 – 23 087 20 557 – 20 557

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 008 180 – 4 008 180 3 902 692 – 3 902 692

D) SAJÁT TÕKE 2 888 924 – 2 888 924 2 701 692 – 2 701 692
1. Indulótõke 43 836 – 43 836 43 836 – 43 836
2. Tõkeváltozások 2 845 088 – 2 845 088 2 657 856 – 2 657 856
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 87 425 – 87 425 61 468 – 61 468
I. Költségvetési tartalékok 87 425 – 87 425 61 468 – 61 468

II. Vállalkozási tartalékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 031 831 – 1 031 831 1 139 532 – 1 139 532
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 901 311 – 901 311 1 019 231 – 1 019 231
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 97 451 – 97 451 85 065 – 85 065

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 33 069 – 33 069 35 236 – 35 236

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 008 180 – 4 008 180 3 902 692 – 3 902 692

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 382 255 410 457 381 223
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 119 782 129 453 124 077
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 246 948 263 338 214 356
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 43 496 41 561 40 723
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 4 600 3 847 3 843
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
07. Felújítás 50 217 76 825 27 194
08. Felhalmozási kiadások 52 340 55 046 4 799
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 11 235 11 835 4 960
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások 28 000 28 013 22 741
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 938 873 1 020 375 823 916
14. Hosszú lejáratú hitelek – – –
15. Rövid lejáratú hitelek 16 000 16 000 –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 16 000 16 000 –
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 954 873 1 036 375 823 916
20. Pénzforgalom nélküli kiadások – 4 167 –
21. További (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –2 530
23. Kiadások összesen (19+…+22) 954 873 1 040 542 821 386
24. Intézményi mûködési bevételek 73 728 83 876 68 501
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 277 715 286 519 285 821
26. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 61 858 53 843 43 332
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-

lek 1 000 1 430 483
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 67 581 71 748 10 516
29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 13 181 13 181 6 191
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok – – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-

vételek 7 680 8 388 708
32. Támogatások, kiegészítések 306 176 357 758 358 857
33. 32.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 306 176 357 758 353 758
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – 116 116
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 795 738 863 678 768 334
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 11 235 11 235 –
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 37 959 43 480 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 28 000 29 625 29 625
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 77 194 84 340 29 625
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 872 932 948 018 797 959
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 81 941 92 524 36 607
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – 2 166
46. Bevételek összesen (42+…+45) 954 873 1 040 542 836 732
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet(+)] –61 194 –68 340 –18 975
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) 61 194 68 340 29 625
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsé-

ge (44–21) – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) – – 4 696

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 97 363 – 97 363 76 102 – 76 102
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±)
–9 938 – –9 938 –14 634 – –14 634

3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
(–)

– – – – – –

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (–)

– – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

87 425 – 87 425 61 468 – 61 468

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) 648 – 648 3 630 – 3 630
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alapte-

vékenység ellátására felhasznált összeg
– – – – – –

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály
alapján módosító tétel (±)

– – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9)

88 073 – 88 073 65 098 – 65 098

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyó-
sított pénzeszköz maradványa

– – – – – –

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány 88 073 – 88 073 65 098 – 65 098
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Kartal Nagyközség Önkormányzatának egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit és té-
teleit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint
felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves be-
számolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az
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egyszerûsített éves beszámoló az önkormányzat Kartal Nagyközség Önkormányzat 2008. december 31-én fennálló va-
gyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad a zárszámadási rendelettervezettel összhangban.

Bata János s. k.,
könyvvizsgáló

Kóka Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 339 792 – 1 339 792 1 229 089 – 1 229 089
I. Immateriális javak 1 954 – 1 954 858 – 858
II. Tárgyi eszközök 1 319 167 – 1 319 167 1 280 165 – 1 280 165
III. Befektetett pénzügyi eszközök 17 160 – 17 160 17 160 – 17 160
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 1 511 – 1 511 906 – 906
B) FORGÓESZKÖZÖK 21 625 —976 20 649 60 287 –614 59 673

I. Készletek 102 – 102 80 – 80
II. Követelések 19 288 –976 18 312 14 310 –614 13 696
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 879 – 879 35 582 – 35 582
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1 356 – 1 356 10 315 – 10 315

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 361 417 –976 1 360 441 1 359 376 –614 1 358 762

D) SAJÁT TÕKE 1 208 971 –976 1 207 995 1 175 087 –1 044 1 174 043
1. Induló tõke 70 360 – 70 360 70 360 – 70 360
2. Tõkeváltozások 1 138 611 –976 1 137 635 1 104 727 –1 044 1 103 683
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK –17 548 – –17 548 25 631 – 25 631
I. Költségvetési tartalékok –17 548 – –17 548 25 631 – 25 631
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 169 994 – 169 994 158 658 430 159 088
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 125 007 – 125 007 113 117 – 113 117
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 25 204 – 25 204 25 275 430 25 705
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 19 783 – 19 783 20 266 – 20 266

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 361 417 –976 1 360 441 1 359 376 –614 1 358 762

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 229 178 233 437 219 478
2. Munkaadót terhelõ járulék 71 997 73 299 69 367
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 126 679 132 030 109 915

E Ft-ban
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Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 27 363 44 868 33 594
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 22 161 22 789 25 170
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 200 200 193
7. Felújítás – – 32
8. Felhalmozási kiadások 5 720 5 720 4 201
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 4 512 4 512 1 459
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 487 810 516 855 463 409
14. Hosszú lejáratú hitelek 8 131 8 131 8 131
15. Rövid lejáratú hitelek 30 000 10 276 10 276
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 38 131 18 407 18 407
19. Pénzforgalmi kiadások 525 941 535 262 481 816
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 17 605 4 691 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 8 959
23. Kiadások összesen 543 546 539 953 490 775
24. Intézményi mûködési bevételek 59 076 59 076 53 800
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 222 516 221 349 220 059
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 21 151 18 948 17 484
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 611 611
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 26 750 27 081 20 111
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 24 750 13 881 8 217
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 20 20 108
32. Támogatások, kiegészítések 168 941 212 807 212 807
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 168 941 209 465 209 465
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 61 61 15
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 498 515 539 953 524 995
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 13 105 – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 31 926 – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 45 031 – –
42. Pénzforgalmi bevételek 543 546 539 953 524 995
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – – –
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 483
46. Bevételek összesen 543 546 539 953 525 478
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –6 900 18 407 61 586
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 6 900 –18 407 –18 407
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –8 476
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 879 – 879 35 582 – 35 582
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege —18 427 – –18 427 –9 951 – –9 951
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa –5 800 – –5 800 –14 205 – –14 205
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány –11 748 – –11 748 39 836 – 39 836
6. Finanszírozásból származó korrekciók –2 078 – –2 078 –2 343 – –2 343
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány –13 826 – –13 826 37 493 – 37 493
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány – 1 087 1 087 724 14 655 15 379
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány –13 826 –1 087 –14 913 36 769 –14 655 22 114

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Kóka Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardok-
ban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Baloghné Kovács Magdolna s. k.,
könyvvizsgáló

Köröm Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 236 956 – 236 956 240 573 – 240 573
I. Immateriális javak 1 320 – 1 320 1 035 – 1 035
II. Tárgyi eszközök 220 922 – 220 922 224 824 – 224 824
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

III. Befektetett pénzügyi eszközök 14 714 – 14 714 14 714 – 14 714
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 21 544 – 21 544 20 503 – 20 503

I. Készletek 95 – 95 169 – 169
II. Követelések 10 107 – 10 107 9 976 – 9 976
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 4 743 – 4 743 4 274 – 4 274
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 6 599 – 6 599 6 084 – 6 084

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 258 500 – 258 500 261 076 – 261 076

D) SAJÁT TÕKE 242 574 – 242 574 211 397 – 211 397
1. Induló tõke 27 265 – 27 265 27 265 – 27 265
2. Tõkeváltozások 215 309 – 215 309 184 132 – 184 132
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK –1 035 – –1 035 –2 987 – –2 987
I. Költségvetési tartalékok –1 035 – –1 035 –2 987 – –2 987
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 16 961 – 16 961 52 666 – 52 666
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – 35 000 – 35 000
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 4 584 – 4 584 4 321 – 4 321
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 12 377 – 12 377 13 345 – 13 345

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 258 500 – 258 500 261 076 – 261 076

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 154 448 164 910 153 274
2. Munkaadót terhelõ járulék 47 688 49 320 46 503
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 58 930 99 496 92 273
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 82 386 96 405 96 717
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 579 579 379
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 930 10 146 11 913
8. Felhalmozási kiadások 1 061 5 247 4 962
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 69 69
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 346 022 426 172 406 090
14. Hosszú lejáratú hitelek 1 750 7 507 5 920
15. Rövid lejáratú hitelek – – 46 538
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 1 750 7 507 52 458
19. Pénzforgalmi kiadások 347 772 433 679 458 548
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

20. Pénzforgalom nélküli kiadások – – –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –515
23. Kiadások összesen 347 772 433 679 458 033
24. Intézményi mûködési bevételek 8 892 8 892 10 710
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 50 691 50 470 52 680
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 26 167 35 389 33 932
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 164 164
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel – – –
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – 9 836 9 836
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – –
32. Támogatások, kiegészítések 233 830 261 920 261 920
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 233 830 261 920 261 920
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 319 580 366 671 369 242
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – 40 816 40 816
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 23 450 21 450 46 538
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 23 450 62 266 87 354
42. Pénzforgalmi bevételek 343 030 428 937 456 596
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 4 742 4 742 1
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 968
46. Bevételek összesen 347 772 433 679 457 565
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –21 700 –54 759 –36 847
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 21 700 54 759 34 896
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 1 483

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 4 743 – 4 743 4 274 – 4 274
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –5 778 – –5 778 –7 261 – –7 261
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány –1 035 – –1 035 –2 987 – –2 987
6. Finanszírozásból származó korrekciók –2 185 – –2 185 2 428 – 2 428
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

9. Költségvetési pénzmaradványt külön
jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány –3 220 – –3 220 –559 – –559
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 1 – 1 2 – 2
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Köröm Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardok-
ban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Juhász Imre s. k.,
könyvvizsgáló

Kunszentmiklós Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4 101 407 – 4 101 407 4 368 189 – 4 368 189
I. Immateriális javak 26 284 – 26 284 35 102 – 35 102
II. Tárgyi eszközök 3 914 875 – 3 914 875 3 789 557 – 3 789 557
III. Befektetett pénzügyi eszközök 160 248 – 160 248 541 663 – 541 663
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök – – – 1 867 – 1 867
B) FORGÓESZKÖZÖK 214 871 – 214 871 764 523 – 764 523

I. Készletek 4 393 – 4 393 3 713 – 3 713
II. Követelések 96 583 – 96 583 65 380 – 65 380
III. Értékpapírok 14 721 – 14 721 653 075 – 653 075
IV. Pénzeszközök 20 989 – 20 989 11 842 – 11 842
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 78 185 – 78 185 30 513 – 30 513

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 316 278 – 4 316 278 5 132 712 – 5 132 712
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

D) SAJÁT TÕKE 4 138 825 – 4 138 825 3 815 043 – 3 815 043
1. Induló tõke 436 286 – 436 286 436 286 – 436 286
2. Tõkeváltozások 3 702 539 – 3 702 539 3 378 757 – 3 378 757
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 40 024 – 40 024 14 168 – 14 168
I. Költségvetési tartalékok 40 024 – 40 024 14 168 – 14 168
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 137 429 – 137 429 1 303 501 – 1 303 501
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 40 028 – 40 028 1 207 440 – 1 207 440
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 38 269 – 38 269 67 892 – 67 892
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 59 132 – 59 132 28 169 – 28 169

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 316 278 – 4 316 278 5 132 712 – 5 132 712

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 727 184 753 886 736 911
2. Munkaadót terhelõ járulék 229 545 238 089 237 862
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 366 637 446 569 426 739
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 45 800 149 028 146 248
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 59 717 78 042 71 112
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 325 2 740 2 087
7. Felújítás 29 574 35 280 31 590
8. Felhalmozási kiadások 369 005 389 468 77 557
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 6 000 6 489 6 489
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 6 900 19 700 18 700
11. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 1 844 687 2 119 291 1 755 295
12. Hosszú lejáratú hitelek – – 303
13. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – 1 058 481 879 910
14. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – 653 076
15. Finanszírozási kiadások összesen – 1 058 481 1 533 289
16. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –47 866
17. Kiadások összesen 1 844 687 3 177 772 3 240 718
18. Intézményi mûködési bevételek 208 688 308 448 299 322
19. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 501 013 516 618 548 423
20. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 78 964 98 763 85 622
21. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 1 484 5 543 6 468
22. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 78 846 65 600 12 973
23. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 2 300 2 300 3 478
24. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – 3 356 3 356
25. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 279 608 290 288 29 183
26. Támogatások, kiegészítések 584 877 778 031 778 031
27. Önkormányzatok költségvetési támogatása 584 877 778 031 778 031
28. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 182
29. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 1 733 480 2 065 647 1 763 560
30. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 53 025 – –
31. Rövid lejáratú hitelek felvétele 51 968 50 236 2 000
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

32. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – 1 022 878 1 496 974
33. Finanszírozási bevételek összesen 104 993 1 073 114 1 498 974
34. Pénzforgalom nélküli bevételek 6 214 39 011 32 177
35. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –30 963
36. Bevételek összesen 1 844 687 3 177 772 3 263 748

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 20 971 – 20 971 11 824 – 11 824
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege 19 053 – 19 053 2 344 – 2 344
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa 4 684 – 4 684 3 377 – 3 377
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 35 340 – 35 340 10 791 – 10 791
6. Finanszírozásból származó korrekciók 1 212 – 1 212 11 867 – 11 867
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 36 552 – 36 552 22 658 – 22 658
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Kunszentmiklós Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszá-
molóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati stan-
dardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról,
hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és
az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Somogyi Lajos s. k.,
könyvvizsgáló
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Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 778 032 – 2 778 032 2 704 476 – 2 704 476
I. Immateriális javak 2 593 – 2 593 10 182 – 10 182
II. Tárgyi eszközök 2 459 260 – 2 459 260 2 305 216 – 2 305 216
III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 806 – 3 806 3 506 – 3 506
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 312 373 – 312 373 385 572 – 385 572
B) FORGÓESZKÖZÖK 49 734 – 49 734 140 237 – 140 237

I. Készletek 465 – 465 378 – 378
II. Követelések 29 969 – 29 969 46 436 – 46 436
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 14 463 – 14 463 80 634 – 80 634
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 4 837 – 4 837 12 789 – 12 789

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 827 766 – 2 827 766 2 844 713 – 2 844 713

D) SAJÁT TÕKE 2 637 637 – 2 637 637 2 702 478 – 2 702 478
1. Induló tõke 18 225 – 18 225 18 225 – 18 225
2. Tõkeváltozások 2 619 412 – 2 619 412 2 684 253 – 2 684 253
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 5 335 – 5 335 79 529 – 79 529
I. Költségvetési tartalékok 5 335 – 5 335 79 529 – 79 529
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 184 794 – 184 794 62 706 – 62 706
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 104 800 – 104 800 18 939 – 18 939
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 66 028 – 66 028 29 873 – 29 873
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 13 966 – 13 966 13 894 – 13 894

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 827 766 – 2 827 766 2 844 713 – 2 844 713

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 160 811 161 609 163 714
2. Munkaadót terhelõ járulék 48 438 48 699 50 482
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 177 060 220 788 236 761
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 23 723 23 523 22 949
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 8 440 21 973 22 300
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 33 001 33 765 21 100
8. Felhalmozási kiadások 8 040 19 219 12 857
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 4 500 49 000 48 999
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 464 013 578 576 579 162
14. Hosszú lejáratú hitelek 38 706 123 706 123 706
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 38 706 123 706 123 706
19. Pénzforgalmi kiadások 502 719 702 282 702 868
20. Pénzforgalom nélküli kiadások – 16 289 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 7 952
23. Kiadások összesen 502 719 718 571 710 820
24. Intézményi mûködési bevételek 33 723 79 014 91 367
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 265 697 267 276 275 979
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 4 900 6 352 7 365
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 6 267 7 232
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 95 226 233 713 233 698
29. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 20 20 5
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 975 10 975 51 761
32. Önkormányzatok költségvetési támogatása 91 888 107 967 109 329
33. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 310 310 331
34. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 492 719 711 874 777 062
36. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
37. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
39. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Finanszírozási bevételek összesen – – –
41. Pénzforgalom nélküli bevételek 10 000 6 697 5 335
42. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 1 145
43. Bevételek összesen 502 719 718 571 783 542
44. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 38 706 123 706 203 235
45. Finanszírozási mûveletek eredménye –38 706 –123 706 –123 706
46. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –6 807

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 13 218 – 13 218 80 605 – 80 605
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –7 883 – –7 883 –1 076 – –1 076
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – 1 362
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 5 335 – 5 335 78 167 – 78 167
6. Finanszírozásból származó korrekciók 1 362 – 1 362 5 112 – 5 112
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

9. Költségvetési pénzmaradványt külön
jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány 6 697 – 6 697 83 279 – 83 279
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 6 697 – 6 697 83 279 – 83 279

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszá-
molóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati stan-
dardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról,
hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és
az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Czibulkáné dr. Németh Emília s. k.,
könyvvizsgáló

Lengyeltóti Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4 455 736 4 455 736
I. Immateriális javak 8 000 8 000

II. Tárgyi eszközök 1 614 260 1 614 260
III. Befektetett pénzügyi eszközök 9 753 9 753
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 2 823 723 2 823 723
B) FORGÓESZKÖZÖK 220 364 220 364

I. Készletek 1 483 1 483
II. Követelések 15 385 15 385

III. Értékpapírok – –
IV. Pénzeszközök 175 260 175 260
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 28 236 28 236

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 676 100 4 676 100

D)SAJÁT TÕKE 4 458 324 4 458 324
1. Induló tõke 68 373 68 373
2. Tõkeváltozások 4 389 951 4 389 951
3. Értékelési tartalékok – –

E)TARTALÉKOK 168 983 168 983
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E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

I. Költségvetési tartalékok 168 983 168 983
II. Vállalkozási tartalék – –

F)KÖTELEZETTSÉGEK 48 793 48 793
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 4 168 4 168

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 10 112 10 112
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 34 513 34 513

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 676 100 4 676 100

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 508 645 531 806 511 067
2. Munkaadót terhelõ járulék 161 129 168 144 162 227
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 274 028 290 594 279 759
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 74 548 79 700 70 821
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 31 664 11 068 8 714
6. Felújítás 9 000 58 324 33 259
7. Felhalmozási kiadások 21 010 28 162 15 006
8. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 32 273 32 273 22 562
9. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 1 700 7 362 1 077
10. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
11. Hosszú lejáratú kölcsönök visszafizetése – – –
12. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 1 113 997 1 207 433 1 104 492
13. Rövid lejáratú hitelek 270 270 –
14. Finanszírozási kiadások összesen 270 270 –
15. Pénzforgalmi kiadások 1 114 267 1 207 703 1 104 492
16. Pénzforgalom nélküli kiadások 14 469 60 624 –
17. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 3 509
18. Kiadások összesen 1 128 736 1 268 327 1 108 001
19. Intézményi mûködési bevételek 74 925 76 792 92 550
20. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 194 110 194 110 204 084
21. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 252 111 247 984 242 874
22. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 18 613 5 369
23. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 42 146 42 309 34 134
24. 22.-bõl önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 42 146 42 146 33 998
25. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 1 800 1 697 2 707
26. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – 1 494 3 624
27. Támogatások, kiegészítések 433 376 551 160 557 561
28. Önkormányzatok költségvetési támogatása 433 376 551 160 551 160
29. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
30. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 24
31. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 998 468 1 134 159 1 142 927
32. Finanszírozási bevételek összesen – – –
33. Pénzforgalmi bevételek 998 468 1 134 159 1 142 927
34. Pénzforgalom nélküli bevételek 130 268 134 168 133 173
35. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 4 455
36. Bevételek összesen 1 128 736 1 268 327 1 280 555
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 174 992 174 992
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –6 009 –6 009
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 168 983 168 983
6. Finanszírozásból származó korrekciók –970 –970
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – –
10. Módosított pénzmaradvány 168 013 168 013
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 95 270 95 270
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 72 743 72 743

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Lengyeltóti Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámoló-
ját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Szita László s. k.,
könyvvizsgáló

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 844 168 1 781 764
I. Immateriális javak 3 285 189
II. Tárgyi eszközök 1 162 110 1 126 554
III. Befektetett pénzügyi eszközök 13 896 13 625
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 664 877 641 396

B) FORGÓESZKÖZÖK 52 897 51 115
I. Készletek 558 361
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E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

II. Követelések 34 702 27 991
III. Értékpapírok 0 0
IV. Pénzeszközök 5 215 14 178
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12 422 8 585

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 897 065 1 832 879

D) SAJÁT TÕKE 1 836 993 1 778 430
1. Indulótõke 88 391 193 574
2. Tõkeváltozások 1 748 602 1 584 856
3. Értékelési tartalék 0 0

E) TARTALÉKOK –1 050 7 400
I. Költségvetési tartalékok –1 050 7 400
II. Vállalkozási tartalékok 0 0

F) KÖTELEZETTSÉGEK 61 122 47 049
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 6 850 1 500
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 35 585 30 186
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 18 687 15 363

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 897 065 1 832 879

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 213 355 212 123 204 602
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 68 409 68 387 66 152
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 85 876 92 262 81 252
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 59 790 56 556 55 421
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 1 418 1 646 1 600
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
07. Felújítás 0 6 555 6 555
08. Felhalmozási kiadások 4 255 7 051 5 471
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 0 40 0
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások 1 300 766 764
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 1 000 1 000 850
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 435 403 446 386 422 667
14. Hosszú lejáratú hitelek 7 398 7 398 7 398
15. Rövid lejáratú hitelek 25 000 25 000 10 203
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 32 398 32 398 17 601
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 467 801 478 784 440 268
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 500 1 383 0
21. További (lebonyolítási) célú kiadások 0 0 0
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások 0 0 –3 837
23. Kiadások összesen (19+…+22) 468 301 480 167 436 431
24. Intézményi mûködési bevételek 37 442 34 378 33 390
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 151 356 160 439 163 124
26. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 23 436 14 602 9 643
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Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-
lek 300 5 200 5 445

28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 46 600 33 978 31 786
29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 46 600 31 253 29 061
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok 0 560 560
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-

vételek 0 0 0
32. Támogatások, kiegészítések 171 991 194 099 196 575
33. 32.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 171 991 194 099 194 099
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 9 676 8 176 8 195
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 440 801 451 432 448 718
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 25 000 25 000 0
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 0 0
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 0 0
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 25 000 25 000 0
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 465 801 476 432 448 718
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 500 3 735 3 735
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek 0 0 –3 324
46. Bevételek összesen (42+…+45) 468 301 480 167 449 129
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet(+)] 7 398 7 398 29 786
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) –7 398 –7 398 –17 601
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsé-

ge (44–21) 0 0 0
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) 0 0 513

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 5 215 14 178
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) –6 265 –6 778
3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (–) 0 –1 688
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (–) 0 0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2–3–4) –1 050 9 088
6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –614 1 235
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) 0 0
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 0
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 0 0

10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9) –1 664 10 323
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 0
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 1 809 6 478
13. A 10. sorból szabad pénzmaradványa 691 3 845



Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Lepsény Nagyközség Önkormányzat 2008. évi egyszerûsített összevont éves beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardok-
ban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó
kormányrendelet szerint készítették el. A beszámoló a költségvetés teljesítésérõl, az önkormányzat és intézményei 2008.
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és
valós képet ad.

Povolnik Györgyné s. k.,
könyvvizsgáló

Lõrinci Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 3 244 408 4 699 264
I. Immateriális javak 11 122 4 354

II. Tárgyi eszközök 3 191 195 3 186 771
III. Befektetett pénzügyi eszközök 42 091 39 778
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök – 1 468 361
B) FORGÓESZKÖZÖK 127 773 233 614

I. Készletek – –
II. Követelések 47 444 64 986

III. Értékpapírok – –
IV. Pénzeszközök 41 034 135 703
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 39 295 32 925

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 3 372 181 4 932 878

D)SAJÁT TÕKE 3 180 753 4 436 129
1. Induló tõke 116 318 116 318
2. Tõkeváltozások 3 064 435 4 319 811
3. Értékelési tartalékok – –

E)TARTALÉKOK 36 929 126 603
I. Költségvetési tartalékok 36 929 126 603

II. Vállalkozási tartalék – –
F)KÖTELEZETTSÉGEK 154 499 370 146

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 42 664 271 224
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 68 435 56 897

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 43 400 42 025

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 3 372 181 4 932 878

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 526 500 519 954 521 878
2. Munkaadót terhelõ járulék 164 012 162 829 163 066
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 264 504 296 061 289 726
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 26 000 30 543 30 534
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 3 000 202 929 202 929
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 305 193 193
7. Felújítás 31 349 20 249 20 076
8. Felhalmozási kiadások 75 145 57 689 58 271
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 1 773 2 426 2 425
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 11 403 11 378
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 1 074 588 1 304 276 1 300 576
14. Hosszú lejáratú hitelek 12 132 12 132 12 132
15. Rövid lejáratú hitelek 40 000 – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 30 249 30 249
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 52 132 42 381 42 381
19. Pénzforgalmi kiadások 1 126 720 1 346 657 1 342 957
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 44 000 – –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –6 370
23. Kiadások összesen 1 170 720 1 346 657 1 336 587
24. Intézményi mûködési bevételek 69 824 80 809 82 299
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 426 484 456 856 532 180
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 23 068 47 432 47 431
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 2 230 2 232
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel – 3 738 3 724
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – 771 771
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – 4 146 4 146
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 18 500 12 294 12 294
32. Támogatások, kiegészítések 414 844 491 714 507 287
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 414 844 491 714 491 714
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 28
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 952 720 1 099 219 1 191 621
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 180 000 – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – 241 024 241 010
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 180 000 241 024 241 010
42. Pénzforgalmi bevételek 1 132 720 1 340 243 1 432 631
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 38 000 6 414 6 415
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 813
46. Bevételek összesen 1 170 720 1 346 657 1 439 859
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –127 868 –198 643 –102 540
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 127 868 198 643 198 629
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 7 183

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 38 114 134 971
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –1 185 –8 368
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E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-
ványa – 45 541

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 36 929 81 062
6. Finanszírozásból származó korrekciók 15 131 –44 092
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – –
10. Módosított pénzmaradvány 52 060 36 970
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 51 522 36 401
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 538 569

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Lõrinci Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardok-
ban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján a belsõ ellenõrzésre vonatkozó megjegyzés kivételével elegendõ
és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvény-
ben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl
a fenti korlátozással megbízható és valós képet ad.

Tóth Györgyné s. k.,
könyvvizsgáló

Mátraterenye Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 479 166 453 356
I. Immateriális javak 475 105

II. Tárgyi eszközök 423 997 398 557
III. Befektetett pénzügyi eszközök 54 694 54 694
IV. Üzemeltetésre átadott

eszközök – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 15 900 1 064 088

I. Készletek – –
II. Követelések 2 984 1 050 090

III. Értékpapírok – –
IV. Pénzeszközök 1 853 2 274
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 11 063 11 724

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 495 066 1 517 444
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E Ft-ban
Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

D)SAJÁT TÕKE 418 008 1 439 091
1. Induló tõke 17 905 16 479
2. Tõkeváltozások 400 103 1 422 612
3. Értékelési tartalék – –

E)TARTALÉKOK 3 117 6 986
I. Költségvetési tartalékok 4 442 7 003

II. Vállalkozási tartalék –1 325 –17
F)KÖTELEZETTSÉGEK 73 941 71 367

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 33 693 10 143
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 30 449 54 212

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 9 799 7 012

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 495 066 1 517 444

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 126 763 118 613 118 558
02. Munkaadót terhelõ járulék 40 773 39 179 39 179
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 109 706 125 053 126 266
04. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 9 749 14 567 15 633
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 38 482 43 748 43 263
07. Felújítás 26 300 22 565 22 649
08. Felhalmozási kiadások 5 239 21 962 22 024
09. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – – –
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 308 781 327 372 328 676
14. Hosszú lejáratú hitelek – – –
15. Rövid lejáratú hitelek 20 000 20 000 5 000
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 20 000 20 000 5 000
19. Pénzforgalmi kiadások 328 781 347 372 333 676
20. Pénzforgalom nélküli kiadások – – –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 661
23. Kiadások összesen 328 781 347 372 334 337
24. Intézményi mûködési bevételek 12 356 8 944 8 275
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 82 780 87 259 86 815
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 33 671 48 664 48 050
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – – –
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 7 000 7 917 7 554
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – 4 001 4 000
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – 2 234 2 234
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – –
32. Támogatások, kiegészítések 133 537 139 468 139 468
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 133 537 139 468 139 468
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 269 344 294 486 292 396
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 57 616 49 675 45 149
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 57 616 49 675 45 149
42. Pénzforgalmi bevételek 326 960 344 161 337 545
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 821 3 211 4 613
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –2 787
46. Bevételek összesen 328 781 347 372 339 371
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –37 616 –29 675 –31 667
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 37 616 29 675 40 149
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –3 448

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 1 853 2 274
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege 1 264 4 712
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – –1 496
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye –1 325 –17
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 4 442 8 499
6. Finanszírozásból származó korrekciók –3 190 –852
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – –
10. Módosított pénzmaradvány 1 252 7 647
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 1 402 7 647
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 21 –

Egyszerûsített eredménykimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt bevételei 1 053 1 319

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt kiadásai (–) 2 378 1 336
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E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye –1 325 –17

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ érték-
csökkenési leírás (±) – –

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és
felhasználni tervezett eredmény (–) – –

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály
alapján módosító egyéb tétel (–) – –

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénz-
forgalmi eredménye –1 325 –17

8. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés – –
12. Tartalékba helyezhetõ összeg –1 325 –17

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Mátraterenye Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszá-
molóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati stan-
dardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról,
hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és
az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl
megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter-nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban sze-
replõ értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

László Lídia s. k.,
könyvvizsgáló

Mezõberény Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 6 043 174 – 6 043 174 6 033 142 – 6 033 142
I. Immateriális javak 28 575 – 28 575 20 670 – 20 670
II. Tárgyi eszközök 4 400 442 – 4 400 442 4 342 041 – 4 342 041
III. Befektetett pénzügyi eszközök 116 282 – 116 282 102 216 – 102 216
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 1 497 875 – 1 497 875 1 568 215 – 1 568 215
B) FORGÓESZKÖZÖK 448 241 – 448 241 1 511 988 – 1 511 988

I. Készletek 2 374 – 2 374 2 759 – 2 759
II. Követelések 51 140 – 51 140 42 353 – 42 353
III. Értékpapírok – – – – – –
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

IV. Pénzeszközök 41 613 – 41 613 1 365 948 – 1 365 948
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 353 114 – 353 114 100 928 – 100 928

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 6 491 415 – 6 491 415 7 545 130 – 7 545 130

D) SAJÁT TÕKE 5 504 524 – 5 504 524 4 509 228 – 4 509 228
1. Induló tõke 440 052 – 440 052 440 052 – 440 052
2. Tõkeváltozások 5 064 472 – 5 064 472 4 069 176 – 4 069 176
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 284 031 – 284 031 1 348 606 – 1 348 606
I. Költségvetési tartalékok 284 041 – 284 031 1 348 606 – 1 346 606
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 702 860 – 702 860 1 687 296 – 1 687 296
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 512 336 – 512 336 1 264 140 – 1 264 140
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 79 828 – 79 828 304 886 – 304 886
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 110 696 – 11 696 118 270 – 118 270

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 6 491 415 – 6 491 415 7 545 130 – 7 545 130

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 1 131 404 1 161 577 1 135 316
2. Munkaadót terhelõ járulék 362 798 368 809 356 725
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 696 599 833 843 712 491
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 148 070 251 771 244 640
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 21 843 15 889 12 622
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 076 55 490 53 257
7. Felújítás 59 625 79 452 66 974
8. Felhalmozási kiadások 227 717 231 039 154 622
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 250 11 394 48
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 52 478 198 363 189 611
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 2 750 860 3 207 627 2 926 306
14. Hosszú lejáratú hitelek – 136 900 136 900
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen – 136 900 136 900
19. Pénzforgalmi kiadások 2 750 860 3 344 527 3 063 206
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 15 000 1 038 151 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –252 186
23. Kiadások összesen 2 765 860 4 382 678 2 811 020
24. Intézményi mûködési bevételek 416 169 419 778 448 803
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 679 323 680 694 720 369
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 112 331 234 457 252 064
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 2 450 3 180
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 33 051 25 051 12 366
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 240 240 271
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 24 570 24 545 24 545
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 48 448 326 179 322 738
32. Támogatások, kiegészítések 1 278 196 1 325 279 1 329 536
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 1 278 196 1 325 279 1 329 279
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 780 780 1 220
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 2 592 868 3 039 213 3 114 821
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 35 000 11 096 –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 12 960 1 012 960 1 012 960
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 47 960 1 024 056 1 012 960
42. Pénzforgalmi bevételek 2 640 828 4 063 269 4 127 781
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 125 032 319 409 319 409
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 5 898
46. Bevételek összesen 2 765 860 4 382 678 4 453 088
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –47 960 –887 156 507 924
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 47 960 887 156 876 060
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 258 084

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

1. Záró pénzkészlet 25 280 – 25 280 1 347 939 – 1 347 939
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege 258 751 – 258 751 667 – 667
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 284 031 – 284 031 1 348 606 – 1 348 606
6. Finanszírozásból származó korrekciók 4 249 – 4 249 13 417 – 13 417
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 288 280 – 288 280 1 362 023 – 1 362 023
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 83 960 – 83 950 136 998 – 136 998
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 204 330 – 204 330 1 225 025 – 1 225 025

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Mezõberény Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített összevont éves költségvetési
beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgála-
ti standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem ar-
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ról, hogy az egyszerûsített összevont éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános
számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített összevont éves beszámoló a költségvetés teljesítésérõl, Mezõberény Város Ön-
kormányzat 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Pusztai Mária s. k.,
könyvvizsgáló

Mór Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 8 900 956 – 8 900 956 9 280 261 – 9 280 261
I. Immateriális javak 7 481 – 7 481 6 550 – 6 550
II. Tárgyi eszközök 6 096 302 – 6 096 302 6 446 227 – 6 446 227
III. Befektetett pénzügyi eszközök 385 405 – 385 405 411 137 – 411 137
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott
eszközök 2 411 768 – 2 411 768 2 416 347 – 2 416 347

B) FORGÓESZKÖZÖK 766 268 – 766 268 1 479 791 – 1 479 791
I. Készletek 25 333 – 25 333 15 886 – 15 886
II. Követelések 53 867 – 53 867 79 624 – 79 524
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 603 780 – 603 780 1 198 831 – 1 198 831
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 83 288 – 83 288 185 450 – 185 450

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 9 667 224 – 9 667 224 10 760 052 – 10 760 052

D) SAJÁT TÕKE 7 337 489 – 7 337 489 6 908 097 – 6 908 097
1. Induló tõke 458 268 – 458 268 472 548 – 472 548
2. Tõkeváltozások 6 879 221 – 6 879 221 6 435 549 – 6 435 549

E) TARTALÉKOK 590 879 – 590 879 1 323 981 – 1 323 981
I. Költségvetési tartalékok 590 879 – 590 879 1 323 981 – 1 323 981
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 738 856 – 1 738 856 2 527 974 – 2 527 974
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 045 315 – 1 045 315 2 056 018 – 2 056 018
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 597 352 – 597 352 411 656 – 411 656
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 96 189 – 96 189 60 300 – 60 300

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 9 667 224 – 9 667 224 10 760 052 – 10 760 052

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 1 428 235 1 488 699 1 453 896
2. Munkaadót terhelõ járulék 455 907 472 067 455 366
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 291 315 1 527 738 1 408 288
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 238 434 398 684 391 083
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 54 085 65 548 66 106
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 041 7 350 6 633
7. Felújítás 155 305 325 182 223 377
8. Felhalmozási kiadások 376 606 531 577 286 662
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 41 070 54 320 50 166
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 4 500 16 280 3 540
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 6 800 6 800 6 300
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 4 065 298 4 894 245 4 351 417
14. Hosszú lejáratú hitelek 143 396 143 396 143 396
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 143 396 143 396 143 396
19. Pénzforgalmi kiadások 4 208 693 5 037 641 4 494 813
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 1 280 433 848 495 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 102 162
23. Kiadások összesen 5 489 127 5 886 136 4 596 975
24. Intézményi mûködési bevételek 416 585 507 537 513 480
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 1 697 196 1 709 370 1 770 088
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 917 914 767 346 880 506
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 7 617 8 235
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 8 720 26 248 23 659
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 1 480 4 043 6 133
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 93 940 131 253 5 680
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 2 467 2 4673 385
32. Támogatások, kiegészítések 690 569 935 491 935 491
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 690 569 935 491 935 491
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 4 121 4 121 4 303
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 120
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 3 831 512 4 091 450 4 144 947
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 82 968 82 968 82 968
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 134 298 – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 1 000 000 1 000 000 1 000 000
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 1 217 266 1 082 968 1 082 968
42. Pénzforgalmi bevételek 5 048 778 5 174 418 5 227 915
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 440 349 711 718 711 718
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –35 964
46. Bevételek összesen 5 489 127 5 886 136 5 903 669
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –1 073 870 –939 572 505 248
48. Finanszírozási mûveletek eredménye –1 073 870 –939 572 939 572
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –138 126
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 603 650 – 603 650 1 198 626 – 1 198 626
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –12 771 – –12 771 125 355 – 125 355
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 590 879 – 590 879 1 323 981 – 1 323 981
6. Finanszírozásból származó korrekciók –5 207 – –5 207 97 268 – 97 268
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 585 672 – 585 672 1 421 249 – 1 421 249
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa 5 517 – 5 517 – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 529 913 – 529 913 1 360 597 – 1 360 597
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 50 242 – 50 242 60 652 – 60 652

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Mór Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves összevont beszámolóját, annak
részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban fog-
laltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerû-
sített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyv-
vezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános
számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített összevont éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségve-
tése teljesítésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós
képet ad.

Karpfné Kolozsvári Borbála Ibvolya s. k.,
könyvvizsgáló

Nógrádmegyer Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 995 370 959 683
I. Immateriális javak 47 226

II. Tárgyi eszközök 523 023 503 069
III. Befektetett pénzügyi eszközök 12 830 13 280
IV. Üzemeltetésre átadott

eszközök 459 470 443 108
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E Ft-ban
Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

B)FORGÓESZKÖZÖK 41 696 72 044
I. Készletek 207 211

II. Követelések 4 921 4 259
III. Értékpapírok – –
IV. Pénzeszközök 16 361 49 153
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 20 207 18 421

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 037 066 1 031 727

D)SAJÁT TÕKE 975 258 943 698
1. Induló tõke 41 453 41 453
2. Tõkeváltozások 933 805 902 245
3. Értékelési tartalék – –

E)TARTALÉKOK 21 717 53 562
I. Költségvetési tartalékok 21 682 53 527

II. Vállalkozási tartalék 35 35
F)KÖTELEZETTSÉGEK 40 091 34 467

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 16 280 16 280
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 8 961 4 175

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 14 850 14 012

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 037 066 1 031 727

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 164 201 176 877 172 675
02. Munkaadót terhelõ járulék 52 157 55 870 55 712
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 180 889 196 802 197 060
04. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 1 574 3 073 3 117
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 420 1 011 1 096
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 96 320 100 587 102 168
07. Felújítás – – –
08. Felhalmozási kiadások 399 465 448 657 428 290
09. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – – –
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 895 036 982 877 960 118
14. Hosszú lejáratú hitelek 3 200 3 200 19 285
15. Rövid lejáratú hitelek 374 727 456 822 472 976
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 24 738 8 616 –39 146
18. Finanszírozási kiadások összesen 402 665 468 638 453 115
19. Pénzforgalmi kiadások 1 297 701 1 451 515 1 413 233
20. Pénzforgalom nélküli kiadások – 14 5
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –
23. Kiadások összesen 1 297 701 1 451 529 1 413 238
24. Intézményi mûködési bevételek 399 565 465 988 434 560
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 100 575 101 197 106 519
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 7 391 8 972 8 053
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 2 464 2 463
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel – 3 680 3 714
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – 1 695 1 695
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – –
32. Támogatások, kiegészítések 800 800 800
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 800 800 800
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 508 331 583 101 556 109
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –1 786
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 27 938 11 816 11 984
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 3 200 3 200 17 499
41. Finanszírozási bevételek összesen 31 138 15 016 27 697
42. Pénzforgalmi bevételek 539 469 5 98 117 583 806
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – – –
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 27 938 11 816 12 012
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –
46. Bevételek összesen 567 407 609 933 595 818
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –386 705 –399 790 –404 014
48. Finanszírozási mûveletek eredménye –371 527 –453 622 –425 418
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége 27 938 11 816 12 012
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 15 071 48 716
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege 6 646 4 846
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa 8 105 23 701
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye 141 –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 13 471 29 861
6. Finanszírozásból származó korrekciók –1 392 491
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – –
10. Módosított pénzmaradvány 12 079 30 352
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 9 502 30 512
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 37 352 –
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Egyszerûsített eredménykimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt bevételei 5 277 203

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt kiadásai (–) 5 136 203

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye 141 –

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ érték-
csökkenési leírás (±) – –

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és
felhasználni tervezett eredmény (–) – –

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály
alapján módosító egyéb tétel (–) – –

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénz-
forgalmi eredménye 141 –

8. Tárgyévrõl átvitt veszteség – –
9. Megelõzõ év(ek) el nem számolt vesztesé-

gének tárgyévre esõ része 141 –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Nógrádmegyer Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves beszámolóját, annak
részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban fog-
laltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerû-
sített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

A könyvvizsgálat alapján megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményei 2008. éves költségvetési beszámoló-
ja a számviteli- és az államháztartási törvény, továbbá a vonatkozó Korm. rendeletek elõírásai szerint készült.

Gyõriné Új Mária s. k.,
könyvvizsgáló

Okány Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 879 781 897 803
I. Immateriális javak 60 –

II. Tárgyi eszközök 826 362 843 414
III. Befektetett pénzügyi eszközök 18 548 213 346
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 34 811 33 043
B) FORGÓESZKÖZÖK 107 691 159 842

I. Készletek 1 077 938
II. Követelések 12 472 13 266

III. Értékpapírok – –
IV. Pénzeszközök 72 311 124 245
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 21 831 21 393

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 987 472 1 057 645
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E Ft-ban
Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

D)SAJÁT TÕKE 837 294 854 942
1. Induló tõke 50 958 50 958
2. Tõkeváltozások 786 336 806 984
3. Értékelési tartalékok – –

E)TARTALÉKOK 71 503 125 828
I. Költségvetési tartalékok 71 503 125 828

II. Vállalkozási tartalék – –
F)KÖTELEZETTSÉGEK 78 657 73 875

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 45 376 42 736
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 10 660 11 329

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 22 639 19 810

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 987 472 1 057 645

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 250 671 271 113 243 874
2. Munkaadót terhelõ járulék 78 794 88 398 78 841
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 118 718 146 695 132 938
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 32 658 94 553 74 804
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 3 560 3 057 3 189
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 1 500 4 952 2 493
8. Felhalmozási kiadások 71 613 106 344 49 740
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – 2 960 2 960
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 300 300
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 2 000 2 000 1 297
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 559 514 720 372 590 436
14. Hosszú lejáratú hitelek 2 640 2 640 2 640
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 2 640 2 640 2 640
19. Pénzforgalmi kiadások 562 154 723 012 593 076
20. Pénzforgalom nélküli kiadások – – –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –438
23. Kiadások összesen 562 154 723 012 592 638
24. Intézményi mûködési bevételek 52 762 54 178 55 196
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 121 254 141 554 141 671
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 13 510 75 515 70 405
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 403 402
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel – 23 420 23 420
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – 25 25
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – 280 280
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – –
32. Támogatások, kiegészítések 250 183 353 181 354 359
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 250 183 353 181 353 181
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 1 800 1 800 1 668
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 439 509 650 331 647 401
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 72 645 – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 72 645 – –
42. Pénzforgalmi bevételek 512 154 650 331 647 401
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 50 000 72 681 11 189
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –2 829
46. Bevételek összesen 562 154 723 012 655 761
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –70 005 2 640 68 154

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 72 261 124 195
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –758 1 633
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa 43 196 61 492
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 28 307 64 336
6. Finanszírozásból származó korrekciók 1 178 –13 587
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – –
10. Módosított pénzmaradvány 29 485 50 749
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 29 485 50 749
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Okány Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardok-
ban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Zimmermann Józsefné s. k.,
könyvvizsgáló
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Orosháza Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 35 600 282 – 35 600 282 37 199 001 – 37 199 001
I. Immateriális javak 55 241 – 55 241 59 211 – 59 211
II. Tárgyi eszközök 32 331 158 – 32 331 158 34 088 589 – 34 088 589
III. Befektetett pénzügyi eszközök 564 526 – 564 526 513 748 – 513 748
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 2 649 357 – 2 649 357 2 537 453 – 2 537 453
B) FORGÓESZKÖZÖK 1 404 811 – 1 404 811 1 374 245 – 1 374 245

I. Készletek 47 784 – 47 784 49 603 – 49 603
II. Követelések 214 959 – 214 959 203 006 – 203 006
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 823 347 – 823 347 865 945 – 965 945
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 318 721 – 318 721 255 691 – 255 691

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 37 005 093 – 37 005 093 38 573 246 – 38 573 246

D) SAJÁT TÕKE 33 328 478 – 33 328 478 35 072 591 – 35 072 591
1. Induló tõke 1 485 228 – 1 485 228 1 485 228 – 1 485 228
2. Tõkeváltozások 31 843 250 – 31 843 250 33 587 363 – 33 587 363
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 681 805 – 681 805 740 599 – 740 599
I. Költségvetési tartalékok 681 805 – 681 805 740 599 – 740 599
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 994 810 – 2 994 810 2 760 056 – 2 760 056
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 679 097 – 1 679 097 1 667 574 – 1 667 574
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 855 450 – 855 450 711 444 – 711 444
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 460 263 – 460 263 381 038 – 381 038

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 37 005 093 – 37 005 093 38 573 246 – 38 573 246

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 3 715 298 4 234 710 4 132 264
2. Munkaadót terhelõ járulék 1 231 039 1 377 969 1 332 703
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2 144 505 2 790 112 2 498 384
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 92 120 619 550 599 505
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 362 420 477 866 462 337
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 000 34 789 31 722
7. Felújítás 32 950 85 612 41 390
8. Felhalmozási kiadások 621 296 1 044 582 798 795
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – 16 854 16 853
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 11 125 11 125
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – 309
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – 27 845 27 845
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 8 209 628 10 721 014 9 953 232
14. Hosszú lejáratú hitelek 17 647 17 647 17 647
15. Rövid lejáratú hitelek – – –

12. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2075



E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 17 647 17 647 17 647
19. Pénzforgalmi kiadások 8 227 275 10 738 661 9 970 879
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 962 102 356 486 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –63 030
23. Kiadások összesen 9 189 377 11 095 147 9 907 849
24. Intézményi mûködési bevételek 936 305 1 022 918 1 056 733
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 2 053 999 2 227 913 2 229 295
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 2 984 802 2 873 721 3 048 699
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 40 627 65 047 65 105
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 84 200 100 072 111 115
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 42 000 55 477 73 077
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 110 424 33 510 56 700
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – 30 790 43 338
32. Támogatások, kiegészítések 2 560 914 3 343 915 3 364 397
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 2 560 914 3 343 915 3 343 915
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 415
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 1 570
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 8 771 271 9 697 886 9 977 367
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 384 056 384 056 18 256
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 34 050 34 050 34 050
41. Finanszírozási bevételek összesen 418 106 418 106 52 306
42. Pénzforgalmi bevételek 9 189 377 10 115 992 10 029 673
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 979 155 945 101
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –87 342
46. Bevételek összesen 9 189 377 11 095 147 10 887 432
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –400 359 –400 459 969 236
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 400 459 400 459 34 659
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –24 312

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 750 801 – 750 801 785 283 – 785 283
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –68 996 – –68 996 –44 684 – –44 684
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa 8 684 – 8 684 –61 933 – –61 933
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 673 121 – 673 121 802 532 – 802 532
6. Finanszírozásból származó korrekciók –44 535 – –44 535 –31 425 – –31 425
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl
alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –

9. Költségvetési pénzmaradványt külön
jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány 628 586 – 628 586 771 107 – 771 107
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 633 838 – 633 838 616 264 – 616 264
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 2 666 – 2 666 154 843 – 154 843

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Orosháza Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámoló-
ját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Váriné Kádár Margit s. k.,
könyvvizsgáló

Ököritófülpös Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 808 162 – 808 162 823 435 – 823 435
I. Immateriális javak 986 – 986 2 555 – 2 555
II. Tárgyi eszközök 806 986 – 806 986 820 690 – 820 690
III. Befektetett pénzügyi eszközök 190 – 190 190 – 190
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök – – – – – –
B) FORGÓESZKÖZÖK 38 885 – 38 885 40 287 – 40 287

I. Készletek 489 – 489 605 – 605
II. Követelések 10 098 – 10 098 3 169 – 3 169
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 21 583 – 21 583 31 166 – 31 166
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 6 715 – 6 715 5 347 – 5 347

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 847 047 – 847 047 863 722 – 863 722

D) SAJÁT TÕKE 800 351 – 800 351 804 456 – 804 456
1. Induló tõke 52 551 – 52 551 52 551 – 52 551
2. Tõkeváltozások 747 800 – 747 800 751 905 – 751 905
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 14 597 – 14 597 29 750 – 29 750
I. Költségvetési tartalékok 14 597 – 14 597 29 750 – 29 750
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 32 099 – 32 099 29 516 – 29 516
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 16 887 – 16 887 20 540 – 20 540
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 511 – 1 511 2 213 – 2 213
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 13 701 – 13 701 6 763 – 6 763

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 847 047 – 847 047 863 722 – 863 722

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 167 483 182 134 167 993
2. Munkaadót terhelõ járulék 49 647 54 110 53 828
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 70 770 77 536 79 400
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 118 748 117 218 117 218
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 4 000 2 555 2 555
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás – – –
8. Felhalmozási kiadások 358 576 235 277 41 179
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 2 462 3 902 3 902
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 63 63
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 671 686 672 795 466 138
14. Hosszú lejáratú hitelek – – –
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen – – –
19. Pénzforgalmi kiadások 671 686 672 795 466 138
20. Pénzforgalom nélküli kiadások – – –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –1 368
23. Kiadások összesen 671 686 672 795 464 700
24. Intézményi mûködési bevételek 16 210 16 783 17 605
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 76 366 76 249 77 991
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 106 680 31 202 34 309
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – – 2 689
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 5 700 6 166 6 166
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 204 071 197 635 –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – –
32. Támogatások, kiegészítések 202 864 341 107 338 878
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 202 864 341 107 337 368
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 611 891 669 142 477 638
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 6 726 3 653 3 653
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 53 069 – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 59 795 3 653 3 653
42. Pénzforgalmi bevételek 671 686 672 795 481 291
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – – –
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –6 938
46. Bevételek összesen 671 686 672 795 474 353
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –59 795 –3 653 11 500
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 59 795 3 653 3 653
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –5 570

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 21 583 – 21 583 31 166 – 31 166
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –6 986 – –6 986 –1 416 – 1 416
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa –3 197 – –3 197 14 597 – 14 597
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 17 794 – 17 794 15 153 – 15 153
6. Finanszírozásból származó korrekciók –356 – –356 371 – 371
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 17 438 – 17 438 15 524 – 15 524
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 18 122 – 18 122 – – –
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – 16 399 – 16 399
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Ököritófülpös Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített , összevont éves beszámo-
lóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvveze-
tési kötelezettségének sajátosságairól szóló Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint
készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítésérõl, a 2008.
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Mátrai Istvánné s. k.,
könyvvizsgáló

Õriszentpéter Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 789 876 – 1 789 876 1 741 169 – 1 741 169
I. Immateriális javak 31 641 – 31 641 24 533 – 24 533
II. Tárgyi eszközök 996 991 – 996 991 976 776 – 976 776
III. Befektetett pénzügyi eszközök 2 458 – 2 458 1 987 – 1 987
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 758 786 – 758 786 737 873 – 737 873
B) FORGÓESZKÖZÖK 28 005 – 28 005 34 796 – 34 796

I. Készletek 509 – 509 453 – 453
II. Követelések 3 753 – 3 753 2 578 – 2 578
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 15 124 – 15 124 218 – 218
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 8 619 – 8 619 31 547 – 31 547

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 817 881 – 1 817 881 1 775 965 – 1 775 965

D) SAJÁT TÕKE 1 711 851 – 1 711 851 1 624 814 – 1 624 814
1. Induló tõke 36 386 – 36 386 36 386 – 36 386
2. Tõkeváltozások 1 675 465 – 1 675 465 1 588 428 – 1 588 428
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 14 725 – 14 725 21 940 – 21 940
I. Költségvetési tartalékok 14 725 – 14 725 21 940 – 21 940
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 91 305 – 91 305 129 211 – 129 211
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 66 805 – 66 806 81 061 – 81 061
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 14 482 – 15 482 38 325 – 38 325
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 9 018 – 9 018 9 825 – 9 825

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 817 881 – 1 817 881 1 775 965 – 1 775 965
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 168 238 179 497 173 204
2. Munkaadót terhelõ járulék 54 166 54 955 54 109
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 129 565 167 438 160 299
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 8 260 12 048 10 027
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 1 340 2 180 2 050
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 310 2 400 1 755
7. Felújítás 3 360 20 767 7 773
8. Felhalmozási kiadások 5 205 11 023 5 375
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 2 760 3 314 3 314
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 800 1 142 342
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 900 900 –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 376 904 455 664 418 248
14. Hosszú lejáratú hitelek 12 248 12 248 12 246
15. Rövid lejáratú hitelek – 31 000 31 000
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 12 248 43 248 43 246
19. Pénzforgalmi kiadások 389 152 498 912 461 494
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 500 500 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 22 928
23. Kiadások összesen 389 652 499 412 484 422
24. Intézményi mûködési bevételek 33 456 34 882 38 422
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 73 261 68 748 68 482
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 84 994 92 959 91 617
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 1 898 1 575
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 19 151 21 011 8 413
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 7 543 8 242 8 237
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 1 313 3 210 3 162
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 4 000 4 000 2 475
32. Támogatások, kiegészítések 122 247 189 819 191 982
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 122 247 189 819 189 819
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 468 468 421
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 338 890 416 995 406 549
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – 31 160 31 160
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 50 467 50 962 31 000
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 50 467 82 122 62 160
42. Pénzforgalmi bevételek 389 357 499 117 468 709
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 295 295 296
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 809
46. Bevételek összesen 389 652 499 412 469 814
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –38 219 –38 874 –11 403
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 38 219 38 874 18 914
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –22 119
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 15 122 – 15 122 218 – 218
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –397 – –397 21 722 – 21 722
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa –8 241 – –8 241 16 592 – 16 592
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 22 966 – 22 966 5 348 – 5 348
6. Finanszírozásból származó korrekciók –24 271 – –24 271 101 – 101
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány –1 305 – –1 305 5 449 – 5 449
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány – – – 3 303 – 3 303
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 296 – 296 2 146 – 2 146

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Õriszentpéter Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámo-
lóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Az Õriszentpéter Város Önkormányzat beszámolójában szereplõ adatok az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról
szóló rendeletben kimutatott adatokkal megegyeznek.

Horváth Csaba s. k.,
könyvvizsgáló

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 344 683 – 1 344 683 1 096 848 – 1 096 848
I. Immateriális javak 285 – 285 86 – 86
II. Tárgyi eszközök 1 110 610 – 1 110 610 894 629 – 894 629
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

III. Befektetett pénzügyi eszközök 32 518 – 32 518 5 – 5
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 201 270 – 201 270 202 128 – 202 128
B) FORGÓESZKÖZÖK 59 866 – 59 855 45 587 – 46 587

I. Készletek 354 – 354 359 – 359
II. Követelések 6 559 – 6 559 5 163 – 5 163
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 45 575 – 45 575 33 171 – 33 171
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 7 378 – 7 378 7 894 – 7 894

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 404 549 – 1 404 549 1 143 435 – 1 143 435

D) SAJÁT TÕKE 1 336 707 – 1 336 707 1 089 575 – 1 089 575
1. Induló tõke 29 366 – 29 366 29 366 – 29 366
2. Tõkeváltozások 1 307 341 – 1 307 341 1 060 209 – 1 060 209
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 42 674 – 42 674 30 218 – 30 218
I. Költségvetési tartalékok 42 674 – 42 674 30 218 – 30 218
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 25 168 – 25 168 23 642 – 23 642
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 8 999 – 8 999 7 358 – 7 358
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 5 890 – 5 890 5 437 – 5 437
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 10 279 – 10 279 10 847 – 10 847

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 404 549 – 1 404 549 1 143 435 – 1 143 435

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 132 111 146 779 143 839
2. Munkaadót terhelõ járulék 41 362 43 603 43 914
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 100 875 147 752 127 790
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 3 630 6 686 7 214
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 000 9 961 8 411
7. Felújítás – – –
8. Felhalmozási kiadások 275 828 339 915 317 570
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – – 26
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 560 806 694 696 648 764
14. Hosszú lejáratú hitelek 1 580 1 580 1 579
15. Rövid lejáratú hitelek 254 408 295 837 309 752
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 83 420 134 398 66 366
18. Finanszírozási kiadások összesen 339 408 431 815 377 697
19. Pénzforgalmi kiadások 900 214 1 126 511 1 026 461
20. Pénzforgalom nélküli kiadások – 1 750 450
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –
23. Kiadások összesen 900 214 1 128 261 1 026 911
24. Intézményi mûködési bevételek 307 828 374 746 320 643
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 98 452 97 427 101 307
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 400 1 170 1 233
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – – –
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 13 500 25 702 2 866
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – 6 101 1 433
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – –
32. Támogatások, kiegészítések 118 952 2 031
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 118 952 2 031
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 1 934
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 420 298 499 997 430 014
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – 516
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 25 000 25 000 –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 1 580 1 580 2 095
41. Finanszírozási bevételek összesen 26 580 26 580 2 611
42. Pénzforgalmi bevételek 446 878 526 577 432 625
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – – –
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 25 000 25 000 1 136
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –
46. Bevételek összesen 471 878 551 577 433 761
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –140 508 –196 449 –219 200
48. Finanszírozási mûveletek eredménye –312 828 –405 235 –375 086
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége 25 000 25 000 1 136
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 45 575 – 45 575 33 171 – 33 171
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –2 901 – –2 901 –2 953 – –2 953
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 42 674 – 42 674 30 218 – 30 218
6. Finanszírozásból származó korrekciók 12 064 – 12 064 7 595 – 7 595
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

10. Módosított pénzmaradvány 54 738 – 54 738 37 813 – 37 813
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány – – – – – –
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 55 203 – 55 203 37 813 – 37 813

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Pilisszentkereszt Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámoló-
ját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az elfogadott általános számviteli
elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. december 31-én fennálló
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad, kivéve azt, hogy a Pilisi Klastrom Közhasznú
Kft. törzstõkéjét egyáltalán nem szerepeltetik a mérlegben.

Bartha Gyula s. k.,
könyvvizsgáló

Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 183 172 – 2 183 172 2 234 924 – 2 234 924
I. Immateriális javak 2 828 – 2 828 2 120 – 2 120
II. Tárgyi eszközök 1 639 233 – 1 639 233 1 711 466 – 1 711 466
III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 675 – 1 675 1 366 – 1 366
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 539 436 – 549 436 519 972 – 519 972
B) FORGÓESZKÖZÖK 109 610 – 109 610 120 392 – 120 392

I. Készletek 65 – 65 79 – 79
II. Követelések 18 244 – 18 244 14 484 – 14 484
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 88 577 – 88 577 82 659 – 82 659
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 2 724 – 2 724 23 170 – 23 170

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 2 292 782 – 2 292 782 2 355 316 – 2 355 316

D) SAJÁT TÕKE 2 108 805 – 2 108 805 2 102 391 – 2 102 391
1. Induló tõke 101 302 – 101 302 151 496 – 151 496
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

2. Tõkeváltozások 2 007 503 – 2 007 503 1 950 895 – 1 950 895
E) TARTALÉKOK 62 530 – 62 530 74 340 – 74 340

I. Költségvetési tartalékok 62 530 – 62 530 74 340 – 74 340
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 121 447 – 121 447 178 585 – 178 585
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 72 164 – 72 164 98 914 – 98 914
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 20 512 – 20 512 48 182 – 48 182
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 28 771 – 28 771 31 489 – 31 489

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 2 292 782 – 2 292 782 2 355 316 – 2 355 316

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 341 168 347 402 345 544
2. Munkaadót terhelõ járulék 106 439 106 423 105 181
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 160 760 189 371 173 179
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 48 502 82 127 77 020
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 7 817 7 496 6 878
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 465 5 317 5 004
7. Felújítás 3 629 8 107 5 504
8. Felhalmozási kiadások 121 092 127 606 100 418
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 145 144
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – 1 092 1 092
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 792 872 875 086 819 964
14. Hosszú lejáratú hitelek 10 750 17 000 17 000
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 10 750 17 000 17 000
19. Pénzforgalmi kiadások 803 622 892 086 836 964
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 3 907 7 811 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 20 446
23. Kiadások összesen 807 529 899 897 857 4100
24. Intézményi mûködési bevételek 38 350 66 776 63 283
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 281 352 284 101 300 645
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 61 519 58 661 67 781
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 700 2 148 2 148
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 10 000 12 445 12 447
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 10 000 9 945 9 945
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 8 1 041 6 991
32. Támogatások, kiegészítések 303 789 340 877 340 877
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 303 789 340 877 340 877
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 2 500 9 085 3 941
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – 661 661
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 698 218 775 795 798 774
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 50 000 50 000 50 000
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 50 000 50 000 50 000
42. Pénzforgalmi bevételek 748 218 825 975 848 774
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 59 311 74 102 38 799
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 2 407
46. Bevételek összesen 807 529 899 897 889 980
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –39 250 –33 000 17 609
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 39 250 33 000 33 000
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –18 039

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 88 533 – 88 533 82 304 – 82 304
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –26 003 – –26 003 –7 964 – –7 964
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa 25 177 – 25 177 23 730 – 23 730
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 37 353 – 37 353 50 610 – 50 610
6. Finanszírozásból származó korrekciók –4 934 – –4 934 –2 034 – –2 034
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 32 419 – 32 419 48 576 – 48 576
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 3 642 – 3 642 33 022 – 33 022
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 28 777 – 28 777 15 554 – 15 554

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszá-
molóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati stan-
dardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról,
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hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó Korm. rendeletben
foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített összevont éves beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítésé-
rõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Karpfné Kolozsvári Borbála Ibolya s. k.,
könyvvizsgáló

Püspökladány Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 7 988 886 7 921 566
I. Immateriális javak 8 545 9 870

II. Tárgyi eszközök 5 311 464 5 086 257
III. Befektetett pénzügyi eszközök 109 344 104 046
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 2 559 533 2 721 393
B) FORGÓESZKÖZÖK 353 825 416 411

I. Készletek 12 519 6 872
II. Követelések 33 832 52 520

III. Értékpapírok 51 51
IV. Pénzeszközök 127 140 159 040
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 180 283 197 928

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 8 342 711 8 337 977

D)SAJÁT TÕKE 7 796 339 7 736 784
1. Induló tõke 379 964 379 964
2. Tõkeváltozások 7 416 375 7 341 098
3. Értékelési tartalékok – 15 722

E)TARTALÉKOK 101 142 147 179
I. Költségvetési tartalékok 101 142 147 179

II. Vállalkozási tartalék – –
F)KÖTELEZETTSÉGEK 445 230 454 014

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 190 825 178 657
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 48 124 65 568

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 206 281 209 789

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 8 342 711 8 337 977

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 1 572 762 1 875 364 1 805 873
2. Munkaadót terhelõ járulék 517 154 602 068 574 099
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 695 870 762 379 697 938
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 358 452 496 540 480 940
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 96 906 102 891 102 826
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 317 22 373 21 824
7. Felújítás – – –
8. Felhalmozási kiadások 258 910 1 125 495 205 776
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – 15 831 3 984
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 22 000 20 312 20 312
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 618 2 105 2 136
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 3 526 989 5 025 358 3 915 708
14. Hosszú lejáratú hitelek 5 794 5 794 5 794
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 5 794 5 794 5 794
19. Pénzforgalmi kiadások 3 532 783 5 031 152 3 921 502
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 10 000 9 734 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 84 048
23. Kiadások összesen 3 542 783 5 040 886 4 005 550
24. Intézményi mûködési bevételek 234 657 270 663 254 159
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 905 595 897 334 860 426
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 71 681 352 236 335 576
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 54 757 39 261 31 866
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 239 456 240 356 218 606
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 238 806 238 806 217 056
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 45 661 577 918 24 296
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 10 200 6 044 5 456
32. Támogatások, kiegészítések 1 823 707 2 246 199 2 244 713
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 1 823 707 2 246 199 2 244 713
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 2 069 2 069 2 099
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 3 387 783 4 632 080 3 977 197
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 150 000 300 000 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 150 000 300 000 –
42. Pénzforgalmi bevételek 3 537 783 4 932 080 3 977 197
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 5 000 108 806 108 806
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 69 371
46. Bevételek összesen 3 542 783 5 040 886 4 155 374
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –144 206 –294 206 170 295
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 144 206 294 206 –5 794
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –14 677

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Záró pénzkészlet 117 476 158 494
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –16 334 –11 315
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – –
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E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 101 142 147 179
6. Finanszírozásból származó korrekciók – –
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások 7 578 –10 248
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – –
10. Módosított pénzmaradvány 108 720 136 931
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 108 720 136 931
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – –

Hitelesítõ záradék:

A Püspökladányi Önkormányzat által elkészített 2008. január 1-jétõl 2008. december 31-ig terjedõ idõszakra vonat-
kozó költségvetési beszámolót felülvizsgáltuk, és az alábbi összegekkel elfogadjuk: eszközök, források egyezõ fõössze-
ge: 8 337 977 E Ft, saját tõke összege: 7 736 784 E Ft, költségvetési tartalék összege: 147 179 E Ft.

A vizsgálat a Magyarországon érvényben lévõ vonatkozó törvények és jogszabályok, valamint a nemzetközi könyv-
vizsgálati irányelvek alapján került elvégzésre. A könyvvizsgálat magában foglalta a mérleg, a pénzforgalmi jelentés, a
pénzmaradvány-kimutatás, elõirányzat – maradványkimutatás, és eredménykimutatás tényszámait és kijelentéseit alátá-
masztó bizonylatok szúrópróbaszerû vizsgálatát, valamint a számviteli alapelveknek való megfelelést.

Az elvégzett könyvvizsgálat alapján a mellékletet képezõ könyvvizsgálói jelentés szerint a Püspökladányi Önkor-
mányzat 2008. évi költségvetési beszámolójában foglaltakkal egyetértek és a mérleget a következõ hitelesítõ záradékkal
látom el.

Az éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állítot-
ták össze. A beszámoló megbízható és valós képet ad az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérõl a mûködés
eredményérõl.

Detrich Jánosné dr. s. k.,
könyvvizsgáló

Sály Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 576 675 – 576 675 573 846 – 573 846
I. Immateriális javak 6 – 6 – – –
II. Tárgyi eszközök 264 411 – 264 411 245 081 – 245 081
III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 – 5 – – –
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 312 253 – 312 253 328 765 – 328 765
B) FORGÓESZKÖZÖK 111 426 – 111 4265 117 156 – 117 156

I. Készletek 821 – 821 565 – 565
II. Követelések 5 450 – 5 450 10 664 – 10 664

2090 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 12. szám



E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

III. Értékpapírok 76 924 – 76 924 104 878 – 104 878
IV. Pénzeszközök 25 219 – 25 219 1 004 – 1 004
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 3 012 – 3 012 45 – 45

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 688 101 – 688 101 691 002 – 691 002

D) SAJÁT TÕKE 659 807 – 659 807 688 382 – 688 382
1. Induló tõke 45 374 – 45 374 45 374 – 45 374
2. Tõkeváltozások 614 433 – 614 433 643 008 – 643 008
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 21 633 – 21 633 –8 387 – –8 387
I. Költségvetési tartalékok 21 633 – 21 633 –8 387 – –8 387
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 6 661 – 6 661 11 007 – 11 007
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – – – –
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 63 – 63 1 571 – 1 571
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 6 598 – 6 598 9 436 – 9 436

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 688 101 – 688 101 691 002 – 691 002

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 64 860 76 911 66 111
2. Munkaadót terhelõ járulék 18 328 21 929 21 116
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 44 288 46 752 28 792
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 48 615 110 979 103 303
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások – – –
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 20 000 39 188 23 502
8. Felhalmozási kiadások 83 328 83 328 1 251
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 15 15
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 279 419 379 102 244 090
14. Hosszú lejáratú hitelek – – –
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – 39 000 39 000
18. Finanszírozási kiadások összesen – 39 000 39 000
19. Pénzforgalmi kiadások 279 419 418 102 283 090
20. Pénzforgalom nélküli kiadások – – –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –305
23. Kiadások összesen 279 419 418 102 282 785
24. Intézményi mûködési bevételek 3 000 3 000 4 397
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 68 416 68 416 70 672
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Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 12 467 20 755 24 018
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – – –
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel – – –
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 19 188 19 188 192
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 300 300 8 863
32. Támogatások, kiegészítések 52 708 122 470 122 470
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 52 708 122 470 122 470
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 156 079 234 129 230 612
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 500 78 500 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 83 840 83 840 25 000
41. Finanszírozási bevételek összesen 123 340 162 340 25 000
42. Pénzforgalmi bevételek 279 419 396 469 255 612
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 21 633 21 633
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 2 955
46. Bevételek összesen 279 419 418 102 280 200
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –123 340 –123 340 8 155
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 123 340 123 340 –14 000
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 3 260

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 25 219 – 25 219 1 001 – 1 001
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –3 586 – –3 686 –9 388 – –9 388
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 21 633 – 21 633 –8 387 – –8 387
6. Finanszírozásból származó korrekciók – – – – – –
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 21 633 – 21 633 –8 387 – –8 387
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 21 633 – 21 633 – – –
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Sály Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardok-
ban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

A 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámoló Sály Község Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban sze-
replõ értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival – az üzemeltetésre átadott ingatlanok
kivételével – összeghangban vannak.

Gyõrffi Dezsõ s. k.,
könyvvizsgáló

Sándorfalva Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 843 866 0 1 843 866 2 372 725 0 2 372 725
I. Immateriális javak 7 591 0 7 591 4 655 0 4 655

II. Tárgyi eszközök 960 496 0 960 496 1 207 940 0 1 207 940
III. Befektetett pénzügyi eszközök 136 957 0 136 957 461 822 0 461 822
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök
738 822 0 738 822 698 308 0 698 308

B) FORGÓESZKÖZÖK 103 332 0 103 332 520 765 0 520 765
I. Készletek 20 0 20 15 0 15

II. Követelések 27 919 0 27 919 27 175 0 27 175
III. Értékpapírok 0 0 0 0 0 0
IV. Pénzeszközök 56 368 0 56 368 480 427 0 480 427
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 19 025 0 19 025 13 148 0 13 148

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 947 198 0 1 947 198 2 893 490 0 2 893 490

D) SAJÁT TÕKE 1 756 922 0 1 756 922 840 744 0 840 744
1. Indulótõke 79 771 0 79 771 79 771 0 79 771
2. Tõkeváltozások 1 677 151 0 1 677 151 760 973 0 760 973

E) TARTALÉKOK 95 206 0 95 206 857 303 0 857 303
I. Költségvetési tartalékok 95 206 0 95 206 857 303 0 857 303

II. Vállalkozási tartalékok 0 0 0 0 0 0
F) KÖTELEZETTSÉGEK 95 070 0 95 070 1 195 443 0 1 195 443

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 1 146 326 0 1 146 326
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 64 883 0 64 883 12 845 0 12 845

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 30 187 0 30 187 36 272 0 36 272

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 947 198 0 1 947 198 2 893 490 0 2 893 490



Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 219 148 233 348 232 201
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 68 726 76 221 72 620
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 171 390 210 428 191 599
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 139 874 140 377 140 842
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 93 162 89 306 88 005
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 689 76 646 73 850
07. Felújítás 1 650 18 448 15 911
08. Felhalmozási kiadások 71 128 576 695 281 541
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 0 100 000 0
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások 1 600 27 489 26 889
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 2 000 2 000 0
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 1 500 1 500 407
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 792 867 1 552 458 1 123 865
14. Hosszú lejáratú hitelek 0 0 0
15. Rövid lejáratú hitelek 0 50 000 50 000
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 0 50 000 50 000
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 792 867 1 602 458 1 173 865
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 1 111 679 515 958 0
21. További (lebonyolítási) célú kiadások 0 0 0
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások 0 0 –5 877
23. Kiadások összesen (19+…+22) 1 904 546 2 118 416 1 167 988
24. Intézményi mûködési bevételek 122 849 120 808 105 959
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 381 969 381 969 389 625
26. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 34 399 42 726 42 451
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-

lek 2 066 3 050 3 350
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 216 685 221 119 140 729
29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 40 846 45 280 47 723
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok 0 2 800 2 800
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-

vételek 0 4 847 5 313
32. Támogatások, kiegészítések 145 078 205 574 220 201
33. 32.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 145 078 205 574 205 574
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 1 500 1 500 1 178
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 166
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 904 546 984 393 911 772
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 0
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 1 000 000 1 000 000 1 000 000
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 24 190 24 190
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 1 000 000 1 024 190 1 024 190
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 1 904 546 2 008 583 1 935 962
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 109 833 95 206
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek 0 0 4 976
46. Bevételek összesen (42+…+45) 1 904 546 2 118 416 2 036 144
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet(+)] 1 000 000 1 084 023 212 093
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) 1 000 000 1 084 023 1 080 249
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsé-

ge (44–21) 0 0 0
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) 0 0 10 853
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 104 384 0 104 384 877 334 0 877 334
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±)
–9 178 0 –9 178 –20 031 0 –20 031

3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
(–)

–10 067 0 –10 067 –14 627 0 –14 627

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (–)

0 0 0 0 0 0

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

85 139 0 85 139 842 676 0 842 676

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) 8 104 0 8 104 –7 623 0 –7 623
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) 0 0 0 0 0 0
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alapte-

vékenység ellátására felhasznált összeg
0 0 0 0 0 0

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály
alapján módosító tétel (±)

0 0 0 0 0 0

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9)

93 243 0 93 243 835 053 0 835 053

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyó-
sított pénzeszköz maradványa

0 0 0 0 0 0

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány 45 519 0 45 519 778 209 0 778 209
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 47 724 0 47 724 56 844 0 56 844

Hitelesítõ záradék:

Sándorfalva Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról készült egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit
és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak
szerint felülvizsgáltam, annak alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy a számvitelrõl szóló –
többször módosított – 2000. évi C. tv. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sa-
játosságairól szóló kormányrendelet szerint speciálisan érvényesülõ számviteli alapelvek szerint készítették el.

A vizsgálat megállapította, hogy az egyszerûsített éves beszámoló összeállítása a Polgármesteri Hivatal és az önkor-
mányzat által fenntartott intézmények részérõl a jogszabályi elõírások figyelembevételével történt, tevékenységérõl és a
mûködés eredményérõl – fenti korlátozással – megbízható és való képet ad.

Sándorfalva Város Önkormányzat 2008. évi egyszerûsített beszámolóját:
– 2 893 490 E Ft mérlegfõösszeggel,
– 2 031 168 E Ft helyesbített bevétellel,
– 1 173 865 E Ft helyesbített kiadással,
– 842 676 E Ft helyesbített pénzmaradvány összeggel, melybõl 400 000 E Ft lekötött óvadék

hitelesítem.

Lukácsi István s. k.,
könyvvizsgáló
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Somogy Megye Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 18 242 824 – 18 242 824 20 179 318 – 20 179 318
I. Immateriális javak 150 425 – 150 425 142 464 – 142 464
II. Tárgyi eszközök 17 959 507 – 17 959 507 17 906 669 – 17 906 669
III. Befektetett pénzügyi eszközök 28 000 – 28 000 2 027 180 – 2 027 180
IV. Üzemeltetésre átadott
eszközök 104 892 – 104 892 103 005 – 103 005

B) FORGÓESZKÖZÖK 2 325 095 – 2 325 095 3 549 422 – 3 549 422
I. Készletek 234 426 – 234 426 205 964 – 205 964
II. Követelések 195 299 – 195 299 217 635 – 217 635
III. Értékpapírok 19 000 – 19 000 7 400 – 7 400
IV. Pénzeszközök 1 819 786 – 1 819 786 2 812 643 – 2 812 643
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 56 584 – 56 584 305 780 – 305 780

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 20 567 919 – 20 567 919 23 728 740 – 23 728 740

D) SAJÁT TÕKE 13 373 167 – 13 373 167 10 794 087 – 10 794 087
1. Induló tõke 3 385 450 – 3 385 450 3 385 450 – 3 385 450
2. Tõkeváltozások 9 987 717 – 9 987 717 7 408 637 – 7 408 637
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 162 255 – 1 162 255 2 363 300 – 2 363 300
I. Költségvetési tartalékok 1 161 982 – 1 161 982 2 264 548 – 2 264 548
II. Vállalkozási tartalék 273 – 273 98 752 – 98 752

F) KÖTELEZETTSÉGEK 6 032 497 – 6 032 497 10 571 353 – 10 571 353
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2 986 846 – 2 986 846 7 471 537 – 7 471 537
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 331 536 – 2 331 536 2 344 693 – 2 344 693
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 714 115 – 714 115 755 123 – 755 123

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 20 567 919 – 20 567 919 23 728 740 – 23 728 740

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 8 787 079 9 919 803 9 604 380
02. Munkaadót terhelõ járulék 2 872 537 3 145 701 3 041 250
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 7 096 125 9 267 227 8 881 217
04. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 204 137 230 077 521 918
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 207 542 239 708 235 174
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 370 410 384 091 379 359
07. Felújítás 105 904 123 187 68 787
08. Felhalmozási kiadások 1 498 977 1 844 692 1 187 573
09. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 201 126 189 565 42 025
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 1 109 35 352 53 261
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – 4 607
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 21 344 946 25 379 403 24 019 651
14. Hosszú lejáratú hitelek 96 019 96 019 8 096 019
15. Rövid lejáratú hitelek 705 473 705 473 170 494
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – 2 000 000
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 801 492 801 492 10 266 513
19. Pénzforgalmi kiadások 22 146 438 26 180 895 34 286 164
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 3 771 759 3 236 112 274
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 249 196
23. Kiadások összesen 25 918 197 29 417 007 34 535 634
24. Intézményi mûködési bevételek 2 657 752 3 352 574 3 450 108
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 2 679 813 2 671 533 2 739 834
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 9 274 312 10 169 373 10 281 206
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 36 539 56 966 84 950
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 202 500 287 608 63 857
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 447 175 576 987 536 019
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 73 300 132 007 152 282
32. Támogatások, kiegészítések 4 791 698 6 044 384 6 042 284
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 4 791 698 6 044 384 6 042 284
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 6 736
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 20 163 089 23 291 432 23 357 276
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 755 108 756 672 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 4 000 000 4 000 000 12 129 933
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 4 755 108 4 756 672 12 129 933
42. Pénzforgalmi bevételek 24 918 197 28 048 104 35 487 209
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 000 000 1 368 903 1 369 177
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 22 925
46. Bevételek összesen 25 918 197 29 417 007 36 879 311
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –3 953 616 –3 955 180 706 528
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 3 953 616 3 955 180 1 863 420
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –226 271

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 1 750 006 – 1 750 006 2 724 780 – 2 724 780
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –58 751 – –587 751 –361 480 – –361 480
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa –282 531 – –282 531 15 721 – 15 721
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye 273 – 273 98 752 – 98 752

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1 444 513 – 1 444 513 2 248 827 – 2 248 827
6. Finanszírozásból származó korrekciók –86 412 – –86 412 –23 918 – –23 918
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 33 0 – 330 274 – 274
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 1 358 431 – 1 358 431 2 225 183 – 2 225 183
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 1 605 280 – 1 605 280 2 380 827 – 2 380 827
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 7 408 – 7 408 – – –

Egyszerûsített eredménykimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt bevételei 7 479 – 7 479 359 579 – 359 579

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt kiadásai (–) 7 206 – 7 206 260 827 – 260 827

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye 273 – 273 98 752 – 98 752

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ érték-
csökkenési leírás (±) 274 – 274 874 – 874

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és
felhasználni tervezett eredmény (–) 330 – 330 274 – 274

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály
alapján módosító egyéb tétel (–) – – – – – –

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénz-
forgalmi eredménye –331 – –331 97 604 – 97 604

8. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés – – – – – –
9. Tartalékba helyezhetõ összeg –57 – –57 98 478 – 98 478

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Somogy Megye Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardok-
ban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
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és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl
megbízható és valós képet ad.

Szita László s. k.,
könyvvizsgáló

Somogyjád Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 462 695 – 1 462 695 1 475 756 – 1 475 756
I. Immateriális javak 372 – 372 515 – 515
II. Tárgyi eszközök 990 156 – 990 156 1 009 385 – 1 009 385
III. Befektetett pénzügyi eszközök 10 284 – 10 284 7 760 – 7 760
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 461 883 – 461 883 458 096 – 458 096
B) FORGÓESZKÖZÖK 149 967 – 149 967 173 435 – 173 435

I. Készletek – – – – – –
II. Követelések 6 948 – 6 948 4 801 – 4 801
III. Értékpapírok 85 638 – 85 638 90 589 – 90 589
IV. Pénzeszközök 40 349 – 40 349 55 834 – 55 834
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 17 032 – 17 032 22 211 – 22 211

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 612 662 – 1 612 662 1 649 191 – 1 649 191

D) SAJÁT TÕKE 1 516 147 – 1 516 147 1 539 684 – 1 539 684
1. Induló tõke 30 257 – 30 257 30 257 – 30 257
2. Tõkeváltozások 1 485 890 – 1 485 890 1 509 427 – 1 509 427
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 31 963 – 31 963 53 532 – 53 532
I. Költségvetési tartalékok 31 963 – 31 963 53 532 – 53 532
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 64 552 – 64 552 55 975 – 55 975
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 15 987 – 15 987 7 276 – 7 276
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 23 147 – 23 147 24 186 – 24 186
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 25 418 – 25 418 24 513 – 24 513

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 612 662 – 1 612 662 1 649 191 – 1 649 191

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 291 884 303 281 290 530
2. Munkaadót terhelõ járulék 90 340 95 083 89 337
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

3. Dologi és egyéb folyó kiadások 195 848 219 008 207 241
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 64 651 58 990 57 275
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 27 841 10 416 7 338
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás – 19 961 25 268
8. Felhalmozási kiadások 1 125 693 47 307 37 134
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 2 320 2 320 2 316
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 13 915
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 1 798 577 756 379 717 354
14. Hosszú lejáratú hitelek 8 300 13 004 13 004
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – 3 847
18. Finanszírozási kiadások összesen 8 300 13 004 16 851
19. Pénzforgalmi kiadások 1 806 877 769 383 734 205
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 16 660 25 750 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 5 179
23. Kiadások összesen 1 823 537 795 133 739 384
24. Intézményi mûködési bevételek 49 971 69 085 66 495
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 79 475 81 460 79 954
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 195 400 166 813 159 303
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 6 107 7 295 3 845
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 21 472 28 868 33 111
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 21 472 23 826 27 164
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 93 490 10 140 13 968
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 1 003 700 3 700 7 030
32. Támogatások, kiegészítések 266 805 385 089 392 068
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 266 805 385 089 385 089
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 1 716 420 752 450 755 774
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 82 717 – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 82 717 – –
42. Pénzforgalmi bevételek 1 799 137 752 450 755 774
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 24 400 42 683 42 683
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –905
46. Bevételek összesen 1 823 537 795 133 797 552
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –74 417 13 004 81 103
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 74 417 –13 004 –16 851
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –6 084
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 40 349 – 40 349 55 834 – 55 834
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –8 386 – –8 386 –2 302 – –2 302
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 31 963 – 31 963 53 532 – 53 532
6. Finanszírozásból származó korrekciók 6 979 – 6 979 1 357 – 1 357
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 38 942 – 38 942 54 899 – 54 899
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 13 617 – 13 617 31 656 – 31 656
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 25 325 – 25 325 23 243 – 23 243

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Somogyjád Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámo-
lóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Sándor István s. k.,
könyvvizsgáló

Szárliget Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 201 065 –10 197 1 190 868 1 427 277 –7 411 1 419 866
I. Immateriális javak 7 036 – 7 036 6 722 – 6 722
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

II. Tárgyi eszközök 585 649 3 434 589 083 595 540 – 595 540
III. Befektetett pénzügyi eszközök 4 951 – 4 951 237 065 –7 411 229 654
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 603 429 –13 631 589 798 587 950 – 587 950
B) FORGÓESZKÖZÖK 48 252 80 48 332 83 753 –27 83 726

I. Készletek – – – – – –
II. Követelések 17 088 80 17 168 37 989 –27 37 962
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 24 491 – 24 491 40 350 – 40 350
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 6 673 – 6 673 5 414 – 5 414

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 249 317 –10 117 1 239 200 1 511 030 –7 438 1 503 592

D) SAJÁT TÕKE 1 131 793 –10 117 1 121 676 1 149 062 –7 438 1 141 624
1. Induló tõke 25 075 – 25 075 25 075 – 25 075
2. Tõkeváltozások 1 106 718 –10 117 1 096 601 1 123 987 –7 438 1 116 549
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 22 764 – 22 764 35 275 – 35 275
I. Költségvetési tartalékok 22 764 – 22 764 35 275 – 35 275
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 94 760 – 94 760 326 693 – 326 693
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 61 313 – 61 313 288 962 – 288 962
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 25 047 – 25 047 27 242 – 27 242
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 8 400 – 8 400 10 489 – 10 489

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 249 317 –10 117 1 239 200 1 511 030 –7 438 1 503 592

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 102 922 122 702 116 369
2. Munkaadót terhelõ járulék 31 074 38 174 35 934
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 51 725 67 977 55 162
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 7 700 12 036 11 032
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 1 594 2 855 2 682
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 660 958 958
7. Felújítás – 493 492
8. Felhalmozási kiadások 7 796 12 144 11 713
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – – –
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 203 471 257 339 234 342
14. Hosszú lejáratú hitelek 212 – 210
15. Rövid lejáratú hitelek 20 000 37 212 20 000
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 20 212 37 212 20 210
19. Pénzforgalmi kiadások 223 683 294 551 254 552
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

20. Pénzforgalom nélküli kiadások 9 319 11 877 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –1 259
23. Kiadások összesen 233 002 306 428 253 293
24. Intézményi mûködési bevételek 12 617 12 962 13 361
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 99 378 111 868 111 868
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 3 264 5 071 8 075
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – – –
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel – – –
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 6 036 6 082 6 082
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – 31 157 31 157
32. Támogatások, kiegészítések 68 943 96 524 93 520
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 68 943 93 189 93 520
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 190 238 263 664 264 063
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 20 000 20 000 3 000
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 20 000 20 000 3 000
42. Pénzforgalmi bevételek 210 238 283 664 267 063
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 22 764 22 764 22 764
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 2 089
46. Bevételek összesen 233 002 306 428 291 916
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 212 17 212 52 485
48. Finanszírozási mûveletek eredménye –212 –17 212 –17 210
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 3 348

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 24 491 – 24 491 40 350 – 40 350
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –1 727 – –1 727 –5 075 – –5 075
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 22 764 – 22 764 35 275 – 35 275
6. Finanszírozásból származó korrekciók 1 304 – 1 304 427 – 427
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

10. Módosított pénzmaradvány 24 068 – 24 068 35 702 – 35 702
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 20 000 – 20 000 26 586 – 26 586
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 4 068 – 4 068 9 116 – 9 116

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Szárliget Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámoló-
ját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámoló korlátozással felel meg a számviteli törvényben, illetve az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm.
rendeletben foglaltaknak és az általános számviteli elveknek a következõk miatt:

– A víziközmû társulat megszûnésekor átvett követelésállományt (lakossági érdekeltségi hozzájárulást) a fõkönyvben
a bankszámlára tárgyévben beérkezett 7 411 E Ft lakossági befizetés összegével nem csökkentették. Az érdekeltségi
hozzájárulásról vezetett analitika sem a követelésállomány átvételekor, sem 2008. december 31-én nem támasztotta alá a
fõkönyvi könyvelésben lévõ adatokat.

– A számviteli nyilvántartásban kimutatott ingatlanok bruttó értékadatai, valamint az önkormányzati ingatlankatasz-
ter bruttó érték szerinti adatai 32 110 E Ft-tal eltértek egymástól.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló a fenti korlátozással Szárliget Község Önkor-
mányzatának 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Böröczné Kõszegi Zsuzsanna s. k.,
könyvvizsgáló

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 64 328 812 – 64 328 812 68 130 661 – 68 130 661
I. Immateriális javak 202 047 – 202 047 159 254 – 159 254
II. Tárgyi eszközök 44 659 479 – 44 569 479 45 130 359 – 45 130 359
– ebbõl tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1 036 943 – 1 036 943 1 897 046 – 1 897 046
III. Befektetett pénzügyi eszközök 4 128 619 – 4 128 619 4 728 850 – 4 728 850
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 15 428 667 – 15 428 667 18 112 198 – 18 112 198
– ebbõl üzemeltetésre, kezelésre átadott
eszközök 11 280 862 – 11 280 862 11 787 265 – 11 787 265
Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba,
vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése 4 147 805 – 4 147 805 6 324 933 – 6 324 933

B) FORGÓESZKÖZÖK 3 525 458 – 3 525 458 9 533 399 – 9 533 399
I. Készletek 98 191 – 98 191 79 267 – 79 267
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II. Követelések 1 544 823 – 1 544 823 1 174 557 – 1 174 557
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 1 444 067 – 1 444 167 7 610 709 – 7 610 709
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 438 377 – 438 377 668 866 – 668 866

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 67 854 270 0 67 854 270 77 664 060 0 77 664 060

D) SAJÁT TÕKE 52 337 294 – 52 337 294 54 186 008 – 54 186 008
1. Indulótõke 6 543 753 – 6 543 753 6 543 753 – 6 543 753
2. Tõkeváltozások 40 608 793 – 40 608 793 39 420 276 – 39 420 276
3. Értékelési tartalék 5 184 748 – 5 184 748 8 221 979 – 8 221 979

E) TARTALÉKOK –48 929 – –48 929 6 654 866 – 6 654 866
I. Költségvetési tartalékok –48 929 – –48 929 6 654 866 – 6 654 866

II. Vállalkozási tartalékok 0 – 0 0 – 0
F) KÖTELEZETTSÉGEK 15 565 905 – 15 565 905 16 823 186 – 16 823 186

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 10 689 209 – 10 689 209 12 366 785 – 12 366 785
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 945 323 – 2 945 323 2 831 692 – 2 831 692

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1 931 373 – 1 931 373 1 624 709 – 1 624 709

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 67 854 270 0 67 854 270 77 664 060 0 77 664 060

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 10 138 278 11 851 770 11 707 902
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 3 176 238 3 576 552 3 526 541
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 8 066 171 11 672 453 11 166 538
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 309 370 1 499 669 1 210 554
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 425 361 1 533 171 1 448 280
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 123 700 119 485
07. Felújítás 943 404 1 087 383 772 956
08. Felhalmozási kiadások 3 321 457 7 695 736 6 043 651
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 0 3 063 3 063
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások 3 210 947 451 722 394 521
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 173 034 195 034 133 354
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 462
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 29 764 260 39 690 253 36 527 307
14. Hosszú lejáratú hitelek 0 260 619 260 619
15. Rövid lejáratú hitelek 0 0 0
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 0 260 619 260 619
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 29 764 260 39 950 872 36 787 926
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 8 902 341 5 018 511 0
21. További (lebonyolítási) célú kiadások 0 0 0
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások 0 0 230 489
23. Kiadások összesen (19+…+22) 38 666 601 44 969 383 37 018 415
24. Intézményi mûködési bevételek 3 304 593 4 361 998 4 249 593
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 13 755 336 15 424 619 15 436 969
26. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 887 900 739 908 760 876
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-

lek 0 101 976 97 318
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 6 526 800 7 610 749 6 915 089
29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 60 000 100 612 100 611
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok 2 407 746 2 252 176 1 910 529
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-

vételek 1 021 253 1 169 073 938 730



E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

32. Támogatások, kiegészítések 8 935 793 10 508 769 11 278 377
33. 32.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 8 935 973 10 508 769 10 508 769
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 127 000 166 060 166 542
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 718
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 36 966 601 42 335 328 41 754 741
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1 700 000 36 980 36 980
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 0
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 1 700 000 1 700 000
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 0 0
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 1 700 000 1 736 980 1 736 980
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 38 666 601 44 072 308 43 491 721
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 897 075 897 075
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek 0 0 –307 992
46. Bevételek összesen (42+…+45) 38 666 601 44 969 383 44 080 804
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet(+)] –1 700 000 –1 476 361 6 124 509
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) 1 700 000 1 476 361 1 476 361
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsé-

ge (44–21) 0 0 0
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) 0 0 –538 481

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 1 437 653 – 1 437 653 7 602 967 – 7 602 967
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±)
–1 486 582 – –1 486 582 –948 101 – –948 101

3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
(–)

0 – 0 –176 396 – –176 396

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (–)

0 – 0 0 – 0

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

–48 929 0 –48 929 6 831 262 – 6 831 262

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –48 840 – –48 840 –60 044 – –60 044
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) 0 – 0 0 – 0
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alapte-

vékenység ellátására felhasznált összeg
0 – 0 0 – 0

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály
alapján módosító tétel (±)

0 – 0 0 – 0

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9)

–97 769 0 –97 769 6 771 218 0 6 771 218

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyó-
sított pénzeszköz maradványa

– – – – – –

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány – – – – – –
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 0 – 0 0 – 0
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat egyszerûsített éves költségvetési beszá-
molóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati stan-
dardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról,
hogy egyszerûsített éves költségvetési beszámoló a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszá-
molási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak, vala-
mint a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerûsí-
tett éves költségvetési beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2008. december 31-én fennálló va-
gyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Jelentés egyéb követelményeknek való megfelelésrõl

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § elõírása, valamint az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 46/B. § elõírása
szerint a könyvvizsgáló feladata az ingatlankataszter nyilvántartásában szereplõ értékadatok (továbbiakban „vagyonki-
mutatás”), valamint a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat (továbbiakban „az önkormányzat”) egyszerû-
sített éves költségvetési beszámolójában szereplõ adatok összhangjának vizsgálata. A vagyonkimutatásnak az ide vonat-
kozó jogszabályok és belsõ szabályzatok szerinti elkészítése és vezetése az önkormányzat vezetének felelõssége. A mi
felelõsségünk a vagyonkimutatás és az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló összhangjának véleményezése
könyvvizsgálatunk alapján.

Az önkormányzati ingatlankataszter összesített értékadatai nem álltak rendelkezésre, ezért a vagyonkimutatás érték-
adatai és a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2008. évi egyszerûsített éves költsgévetési beszámoló
adatainak összhangjáról nem mondunk véleményt.

Kajtár László s. k.,
könyvvizsgáló

Szentes Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak 32 033 – 32 033 37 931 – 37 931

II. Tárgyi eszközök 25 187 634 – 25 187 634 25 785 187 – 25 785 187
III. Befektetett pénzügyi eszközök 177 475 – 177 475 154 390 – 154 390
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök
4 427 366 – 4 427 366 4 574 683 – 4 574 683

B) FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek 19 801 – 19 801 19 540 – 19 540

II. Követelések 377 241 – 377 241 517 761 – 517 761
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 55 466 – 55 466 42 712 – 42 712
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 319 474 – 319 474 1 257 441 – 1 257 441

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 30 596 490 0 30 596 490 32 389 645 0 32 389 645
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Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

D) SAJÁT TÕKE
1. Indulótõke 663 390 – 663 390 1 801 573 – 1 801 573
2. Tõkeváltozások 28 276 138 – 28 276 138 25 957 830 – 25 957 830
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK
I. Költségvetési tartalékok 132 392 – 132 392 1 093 236 – 1 093 236

II. Vállalkozási tartalékok – – 0 – – 0
F) KÖTELEZETTSÉGEK

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 357 221 – 357 221 1 888 930 – 1 888 930
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 924 801 – 924 801 1 441 159 – 1 441 159

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 242 548 – 242 548 206 917 – 206 917

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 30 596 490 0 30 596 490 32 389 645 0 32 389 645

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 2 173 088 2 325 902 2 293 720
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 675 438 732 007 720 599
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 727 927 1 949 369 1 880 126
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 354 825 532 041 555 316
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 205 659 209 961 208 476
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
07. Felújítás 1 247 474 1 031 582 657 943
08. Felhalmozási kiadások 1 905 918 1 123 626 873 875
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások – 28 000 28 594
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások 645 079 398 308 394 079
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 10 000 11 720 9 075
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 2 000 5 086 5 086
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 8 947 408 8 347 602 7 626 889
14. Hosszú lejáratú hitelek 18 800 259 874 259 874
15. Rövid lejáratú hitelek – – 587 532
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 18 800 259 874 847 406
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 8 966 208 8 607 476 8 474 295
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 245 079 353 031 –
21. További (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 937 967
23. Kiadások összesen (19+…+22) 9 211 287 8 960 507 9 412 262
24. Intézményi mûködési bevételek 1 063 602 1 286 940 1 270 107
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 2 055 443 2 010 124 2 009 275
26. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 361 730 462 682 539 988
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-

lek 337 21 004 24 012
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 324 864 244 432 236 314
29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 96 933 100 596 100 629
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok 1 415 651 321 696 75 478



E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-
vételek 117 535 75 512 93 361

32. Támogatások, kiegészítések 2 181 855 2 684 223 2 683 466
33. 32.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 2 181 855 2 684 223 2 683 466
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 9 056 9 881 9 927
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – 38 030 20 000
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 7 530 073 7 154 524 6 961 928
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1 166 475 256 978 51 592
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 123 737 1 102 1 000 000
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 22 150 1 422 150 1 422 150
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 1 312 362 1 680 230 2 473 742
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 8 842 435 8 834 754 9 435 670
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 358 852 126 284 139 641
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – –35 023
46. Bevételek összesen (42+…+45) 9 211 287 8 961 038 9 540 288
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet(+)] –1 293 562 –1 419 825 –525 320
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) 1 294 562 1 420 356 1 626 336
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsé-

ge (44–21) – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) 0 0 –972 990

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 43 001 – 43 001 30 855 – 30 855
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±)
89 391 – 89 391 1 062 381 – 1 062 381

3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
(–)

– – 0 – – 0

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (–)

– – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

132 392 – 132 392 1 093 236 – 1 093 236

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –7 068 – –7 068 –3 309 – –3 309
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – 0 – – 0
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alapte-

vékenység ellátására felhasznált összeg
– – – – – –

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály
alapján módosító tétel (±)

– – 0 – – 0

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9)

125 324 – 125 324 1 089 927 – 1 089 927

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyó-
sított pénzeszköz maradványa

4 195 – 4 196 3 093 – 3 093

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány 122 089 – 122 089 1 086 834 – 1 086 834
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – 0 – – 0
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Egyszerûsített eredménykimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt
bevételei

– – – – – –

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt
kiadásai (–)

– – – – – –

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (1–2)

– – – – – –

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ értékcsökke-
nési leírás (–)

– – – – – –

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasz-
nálni tervezett eredmény (–)

– – – – – –

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján
módosító egyéb tétel (±)

– – – – – –

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgal-
mi eredménye (3–4–5±6)

– – – – – –

8. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés – – – – – –
9. Tartalékba helyezhetõ összeg – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Szentes Város Önkormányzata 2008. évi egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit és
tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak sze-
rint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerûsített éves
beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötele-
zettségének sajátosságairól szóló hatályos 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli el-
vek szerint készítették el.

A 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámoló Szentes Város Önkormányzata vagyoni, pénzügyi és jövedel-
mi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós képet ad.

Váriné Kádár Margit s. k.,
könyvvizsgáló

Szepetnek Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK – – – 571 656 –942 570 714
I. Immateriális javak – – – 302 – 302

II. Tárgyi eszközök – – – 546 404 – 546 404
III. Befektetett pénzügyi eszközök – – – 15 581 –942 14 639
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott
eszközök

– – – 9 369 – 9 369

B) FORGÓESZKÖZÖK – – – 10 263 – 10 263
I. Készletek – – – 22 – 22

II. Követelések – – – 4 511 – 4 511
III. Értékpapírok – – – 0 – 0
IV. Pénzeszközök – – – 4 377 – 4 377
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások – – – 1 353 – 1 353

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: – – – 581 919 –942 580 977

D) SAJÁT TÕKE – – – 562 226 –942 561 284
1. Indulótõke – – – 21 196 – 21 196
2. Tõkeváltozások – – – 541 030 –942 540 088
3. Értékelési tartalék – – – 0 – 0

E) TARTALÉKOK – – – –2 255 – –2 255
I. Költségvetési tartalékok – – – –2 255 – –2 255

II. Vállalkozási tartalékok – – – 0 – 0
F) KÖTELEZETTSÉGEK – – – 21 948 – 21 948

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – 2 708 – 2 708
II. Rövid lejáratú kötelezettségek – – – 11 255 – 11 255

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások – – – 7 985 – 7 985

FORRÁSOK ÖSSZESEN: – – – 581 919 –942 580 977

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 116 331 116 331 111 605
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 36 306 36 306 35 863
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 77 239 77 239 68 445
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 33 489 34 648 29 701
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 4 790 4 790 2 759
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 400 343
07. Felújítás 0 0 0
08. Felhalmozási kiadások 10 400 16 713 16 125
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 3 293 3 293 3 093
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások 300 300 1 900
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 282 548 290 020 269 834
14. Hosszú lejáratú hitelek 6 531 6 531 14 524
15. Rövid lejáratú hitelek 0 0 0
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 6 531 6 531 14 524
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 289 079 296 551 284 358
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0



E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

21. További (lebonyolítási) célú kiadások 0 0 0
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások 0 0 –4 335
23. Kiadások összesen (19+…+22) 289 079 296 551 280 003
24. Intézményi mûködési bevételek 25 242 27 599 21 831
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 71 965 73 848 77 838
26. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 9 261 12 893 14 705
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-

lek 0 0 3 648
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 0 0 0
29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 0 0 0
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok 7 768 7 768 8 025
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-

vételek 72 72 1 759
32. Támogatások, kiegészítések 98 600 138 236 142 056
33. 32.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 98 600 138 236 138 236
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 212 908 260 416 269 862
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 9 600 3 534 11 000
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 63 371 29 401 0
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 0 0
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 0 0
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 72 971 32 935 11 000
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 285 879 293 351 280 862
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 3 200 3 200 3 200
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek 0 0 318
46. Bevételek összesen (42+…+45) 289 079 296 551 284 380
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet(+)] –66 440 –26 404 3 228
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) 66 440 26 404 –3 524
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsé-

ge (44–21) 0 0 0
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) 0 0 4 673

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet – – – 4377 – 4377
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±)
– – – –6 632 – –6 632

3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
(–)

– – – 1861 – 1861

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (–)

– – – 0 – 0

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

– – – –4116 – –4116
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) – – – –1567 – –1567
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – 0 – 0
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alapte-

vékenység ellátására felhasznált összeg
– – – 0 – 0

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály
alapján módosító tétel (±)

– – – 0 – 0

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9)

– – – –5683 – –5683

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyó-
sított pénzeszköz maradványa

– – – 0 – 0

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány – – – 0 – 0
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – 0 – 0

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Szepetnek Község Önkormányzata 2008. évi egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit
és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak
szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerûsített
éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli
elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerûsített éves beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítésérõl, a
2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbíz-
ható és valós képet ad.

Szita László s. k.,
könyvvizsgáló
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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 19 731 367 – 19 731 367 19 890 537 – 19 890 537
I. Immateriális javak 33 176 – 33 176 42 635 – 42 635
II. Tárgyi eszközök 16 673 200 – 16 673 200 17 046 942 – 17 046 942
III. Befektetett pénzügyi eszközök 100 395 – 100 395 91 842 – 91 842
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 2 924 596 – 2 924 596 2 709 118 – 2 709 118
B) FORGÓESZKÖZÖK 1 319 097 – 1 319 097 2 087 311 – 2 087 311

I. Készletek 3 933 – 3 933 5 114 – 5 114
II. Követelések 190 380 – 190 380 201 614 – 201 614
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 1 010 298 – 1 010 298 1 761 928 – 1 761 928
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 114 486 – 114 486 118 655 – 118 655

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 21 050 464 – 21 050 464 21 977 848 – 21 977 848

D) SAJÁT TÕKE 18 664 429 – 18 664 429 18 684 806 – 18 684 806
1. Induló tõke 512 752 – 512 752 512 752 – 512 752
2. Tõkeváltozások 18 151 677 – 18 151 677 18 172 054 – 18 172 054
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 979 335 – 979 335 1 676 777 – 1 676 777
I. Költségvetési tartalékok 979 335 – 979 335 1 676 777 – 1 676 777
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 406 700 – 1 406 700 1 616 265 – 1 616 265
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 779 000 – 779 000 685 000 – 685 000
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 482 251 – 482 251 727 459 – 727 459
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 145 449 – 145 449 203 806 – 203 806

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 21 050 464 – 21 050 464 21 977 848 – 21 977 848

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 2 045 122 2 302 284 2 111 887
2. Munkaadót terhelõ járulék 641 655 707 911 652 064
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 227 471 1 417 726 1 202 413
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 203 465 214 309 190 714
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 84 800 103 154 89 685
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 169 557 160 700 61 023
8. Felhalmozási kiadások 1 380 001 1 508 468 346 844
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 38 244 136 824 128 640
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 9 000 8 978 4 478
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – 460 460
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 5 799 315 6 560 814 4 788 208
14. Hosszú lejáratú hitelek 46 000 46 000 46 000
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 46 000 46 000 46 000
19. Pénzforgalmi kiadások 5 845 6 606 814 4 834 208
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 128 685 168 409 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 4 169
23. Kiadások összesen 5 974 000 6 775 223 4 838 377
24. Intézményi mûködési bevételek 287 830 386 504 399 596
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 2 865 357 2 933 701 3 155 671
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 55 908 81 600 105 569
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 10 024 20 603 14 756
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 254 000 212 197 11 207
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 4 000 6 679 6 679
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – 19 080 19 080
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 5 000 5 983 5 000
32. Támogatások, kiegészítések 1 613 255 1 805 653 1 812 560
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 1 631 255 1 805 653 1 805 653
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 7 200 7 618 6 517
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 5 074 5 134 711
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 5 103 648 5 478 073 5 531 650
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 311 000 311 000 –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 311 000 311 000 –
42. Pénzforgalmi bevételek 5 414 648 5 789 073 5 531 650
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 559 352 986 150 984 591
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 55 555
46. Bevételek összesen 5 974 000 6 775 223 6 571 796
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –265 000 –265 000 1 728 033
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 265 000 265 000 –46 000
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 51 386

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 981 019 – 981 019 – 1 729 847
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –1 684 – –1 684 –53 070 – –53 070
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa 39 909 – 39 909 26 470 – 26 470
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 939 426 – 939 426 1 650 307 – 1 650 307
6. Finanszírozásból származó korrekciók 6 730 – 6 730 –11 191 – –11 191
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 946 156 – 946 156 1 639 116 – 1 639 116
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 899 366 – 899 366 1 575 483 – 1 575 483
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 46 790 – 46 790 63 633 – 63 633

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési be-
számolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról,
hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és
az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Tóth János s. k.,
könyvvizsgáló

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 71 471 866 –9 730 71 462 136 72 078 570 344 309 72 422 879
I. Immateriális javak 525 689 – 525 689 444 701 – 444 701
II. Tárgyi eszközök 52 037 732 –35 809 52 001 923 52 691 826 –30 991 52 660 835
III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 546 483 – 1 546 483 1 534 084 375 300 1 909 384
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 17 361 962 26 079 17 388 041 17 407 959 – 17 407 959
B) FORGÓESZKÖZÖK 8 289 743 –10 000 8 279 743 7 290 830 –375 300 6 915 530

I. Készletek 37 205 – 37 205 40 360 – 40 360
II. Követelések 912 417 – 912 417 894 174 –375 300 518 874
III. Értékpapírok 4 913 907 – 4 913 907 3 883 019 – 3 883 019
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

IV. Pénzeszközök 2 030 388 – 2 030 388 1 885 568 – 1 885 568
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 395 826 –10 000 385 826 587 709 – 587 709

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 79 761 609 –19 730 79 741 879 79 369 400 –30 991 79 338 409

D) SAJÁT TÕKE 62 833 366 –9 730 62 823 636 59 127 869 –30 991 59 096 878
1. Induló tõke 3 310 835 – 3 310 835 3 310 835 – 3 310 835
2. Tõkeváltozások 59 522 531 –9 730 59 512 801 55 817 034 –30 991 55 786 043
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 789 650 –10 000 1 779 650 1 777 580 – 1 777 580
I. Költségvetési tartalékok 1 789 650 –10 000 1 779 650 1 777 580 – 1 777 580
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 15 138 593 – 15 138 593 18 463 951 – 18 463 951
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 11 726 614 – 11 726 614 14 684 329 – 14 684 329
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 775 415 – 2 775 415 3 083 925 – 3 083 925
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 636 564 – 636 564 695 697 – 695 697

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 79 761 609 –19 730 79 741 879 79 369 400 –30 991 79 338 409

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 7 190 984 8 331 816 8 065 426
2. Munkaadót terhelõ járulék 2 331 113 2 684 349 2 550 830
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5 342 776 6 465 619 6 391 674
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 552 074 989 653 1 774 705
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 917 470 1 196 943 1 133 736
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 26 200 45 177 33 393
7. Felújítás 542 006 609 023 1 106 739
8. Felhalmozási kiadások 2 000 762 2 910 555 1 315 848
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 2 500 23 006 24 267
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 313 225 343 365 695 674
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 4 500 8 341 4 276
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – 164 600 164 600
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 19 223 610 23 772 557 23 261 168
14. Hosszú lejáratú hitelek 285 791 384 299 384 300
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 285 791 384 299 384 300
19. Pénzforgalmi kiadások 19 509 401 24 156 856 23 645 468
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 1 344 854 2 497 244 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 191 883
23. Kiadások összesen 20 854 255 26 654 100 23 837 351
24. Intézményi mûködési bevételek 1 824 954 2 472 647 2 667 579
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 6 923 895 7 010 681 7 006 625
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 252 376 504 435 1 260 728
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 3 000 58 963 54 808
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 984 047 538 239 512 617
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 982 547 525 361 500 002
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 817 616 885 887 748 331
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 151 475 213 970 214 485
32. Támogatások, kiegészítések 6 593 877 8 283 898 8 283 842
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 6 593 877 8 283 898 8 283 842
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 11 700 11 700 23 846
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 17 562 940 19 980 420 20 772 861
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 1 257 069 1 023 097 269 448
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – 1 790 001 1 816 628
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 2 034 246 2 143 500 774 461
41. Finanszírozási bevételek összesen 3 291 315 4 956 598 2 860 537
42. Pénzforgalmi bevételek 20 854 255 24 937 018 23 633 398
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 1 717 082 2 538 454
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 53 081
46. Bevételek összesen 20 854 255 26 654 100 26 224 933
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –3 005 524 –4 572 299 50 147
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 3 005 524 4 572 299 2 476 237
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –138 802

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 2 019 673 – 2 017 673 1 868 801 – 1 868 801
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –230 023 –10 000 –240 023 –91 221 – –91 221
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1 789 650 –10 000 1 779 650 1 777 580 – 1 777 580
6. Finanszírozásból származó korrekciók –72 568 – –72 568 67 487 – 67 487
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 1 712 082 –10 000 1 707 082 1 845 067 – 1 845 067
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 1 612 209 –10 000 1 602 209 1 716 598 – 1 716 598
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 104 873 – 104 873 128 469 – 128 469
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési
beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgála-
ti standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem ar-
ról, hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak
és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter-nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban sze-
replõ értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Krajcsné Dezsõfi Katalin s. k.,
könyvvizsgáló

Tarján Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 934 482 – 934 482 945 973 – 945 973
I. Immateriális javak 5 199 – 5 199 3 384 – 3 384

II. Tárgyi eszközök 804 364 – 804 364 817 716 – 817 716
III. Befektetett pénzügyi eszközök 603 – 603 627 – 627
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök
124 316 – 124 316 124 246 – 124 246

B) FORGÓESZKÖZÖK 82 933 – 82 933 103 228 – 103 228
I. Készletek 493 – 493 614 – 614

II. Követelések 13 746 – 13 746 19 703 – 19 703
III. Értékpapírok 0 – 0 0 – 0
IV. Pénzeszközök 58 790 – 58 790 74 016 – 74 016
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 9 904 – 9 904 8 895 – 8 895

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 017 415 – 1 017 415 1 049 201 – 1 049 201

D) SAJÁT TÕKE 863 878 – 863 878 878 387 – 878 387
1. Indulótõke 62 620 – 62 620 62 620 – 62 620
2. Tõkeváltozások 801 258 – 801 258 815 767 – 815 767
3. Értékelési tartalék 0 – 0 0 – 0

E) TARTALÉKOK 54 861 – 54 861 69 123 – 69 123
I. Költségvetési tartalékok 54 861 – 54 861 69 123 – 69 123

II. Vállalkozási tartalékok 0 – 0 0 – 0
F) KÖTELEZETTSÉGEK 98 676 – 98 676 101 691 – 101 691

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 54 000 – 54 000 45 425 – 45 425
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 30 843 – 30 843 42 478 – 42 478

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 13 833 – 13 833 13 788 – 13 788

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 017 415 – 1 017 415 1 049 201 – 1 049 201
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Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 234 097 241 024 236 371
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 65 510 68 201 66 540
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 81 505 93 652 88 861
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 3 834 17 346 15 460
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 2 675 2 953 2 919
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
07. Felújítás 9 999 30 408 21 263
08. Felhalmozási kiadások 24 582 39 232 24 170
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 0 0 0
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások 1 200 1 200 1 150
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 300
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 190
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 423 402 494 016 457 224
14. Hosszú lejáratú hitelek 12 000 12 677 12 677
15. Rövid lejáratú hitelek 0 0 0
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 12 000 12 677 12 677
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 435 402 506 693 469 901
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 1 500 26 981 0
21. További (lebonyolítási) célú kiadások 0 0 0
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások 0 0 –1 009
23. Kiadások összesen (19+…+22) 436 902 533 674 468 892
24. Intézményi mûködési bevételek 24 751 25 211 25 789
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 170 368 162 285 166 682
26. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 24 981 39 316 39 569
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-

lek 0 2 543 2 543
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 500 500 562
29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 0 0 0
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok 0 342 342
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-

vételek 0 5 133 5 133
32. Támogatások, kiegészítések 170 656 236 101 238 183
33. 32.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 170 656 236 101 236 101
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 300 5 300 5 322
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 38
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 391 556 476 731 484 163
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 8 500 0 0
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 0 0
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 0 0
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 8 500 0 0
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 400 056 476 731 484 163
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 36 846 56 943 56 942
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek 0 0 –22
46. Bevételek összesen (42+…+45) 436 902 533 674 541 083
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet(+)] 3 500 12 677 83 881
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) –3 500 –12 677 –12 677
49.



E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsé-
ge (44–21) 0 0 0

50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) 0 0 987

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 58 767 – 58 767 74 016 – 74 016
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±)
–3 906 – –3 906 –4 893 – –4 893

3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
(–)

0 – 0 0 – 0

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (–)

0 – 0 0 – 0

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

54 861 – 54 861 69 123 – 69 123

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) 2 082 – 2 082 918 – 918
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) 0 – 0 0 – 0
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alapte-

vékenység ellátására felhasznált összeg
0 – 0 0 – 0

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály
alapján módosító tétel (±)

0 – 0 0 – 0

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9)

56 943 – 56 943 70 041 – 70 041

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyó-
sított pénzeszköz maradványa

0 – 0 0 – 0

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány 555 – 555 1 694 – 1 694
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 56 388 – 56 388 68 347 – 68 347

Egyszerûsített eredménykimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt
bevételei

0 – 0 0 – 0

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt
kiadásai (–)

0 – 0 0 – 0
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye
(1–2)

0 – 0 0 – 0

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ értékcsökke-
nési leírás (–)

0 – 0 0 – 0

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasz-
nálni tervezett eredmény (–)

0 – 0 0 – 0

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján
módosító egyéb tétel (±)

0 – 0 0 – 0

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgal-
mi eredménye (3–4–5±6)

0 – 0 0 – 0

8. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés (–) 0 – 0 0 – 0
9. Tartalékba helyezhetõ összeg 0 – 0 0 – 0

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során az államháztartás szervezete éves egyszerûsített költségvetési beszámolóját, annak részeit
és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglal-
tak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egysze-
rûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általá-
nos számviteli elvek szerint készítették el. A 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámoló Tarján Község
Önkormányzata vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Böröczné Kõszegi Zsuzsanna s. k.,
könyvvizsgáló
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Tata Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 14 449 547 0 14 449 547 16 618 523 0 16 618 523
I. Immateriális javak 20 429 – 20 429 3 823 – 3 823

II. Tárgyi eszközök 10 035 236 – 10 035 236 9 975 932 – 9 975 932
III. Befektetett pénzügyi eszközök 205 244 – 205 244 2 143 213 – 2 143 213
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök
4 188 638 – 4 188 638 4 495 555 – 4 495 555

B) FORGÓESZKÖZÖK 734 373 – 734 373 1 451 481 0 1 451 481
I. Készletek 17 036 – 17 036 20 308 – 20 308

II. Követelések 306 384 – 306 384 297 375 – 297 375
III. Értékpapírok – – – 729 569 – 729 569
IV. Pénzeszközök 296 988 – 296 988 281 918 – 281 918
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 113 965 – 113 965 122 311 – 122 311

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 15 183 920 0 15 183 920 18 070 004 0 18 070 004

D) SAJÁT TÕKE 13 251 126 0 13 251 126 13 753 675 0 13 753 675
1. Indulótõke 1 211 210 – 1 211 210 1 211 210 – 1 211 210
2. Tõkeváltozások 12 039 916 – 12 039 916 12 542 465 – 12 542 465

E) TARTALÉKOK 258 635 0 258 635 167 758 0 167 758
I. Költségvetési tartalékok 258 635 – 258 635 167 758 – 167 758

II. Vállalkozási tartalékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 1 674 159 0 1 674 159 4 148 571 0 4 148 571

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 361 114 – 361 114 3 657 791 – 3 657 791
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 160 727 – 1 160 727 254 309 – 254 309

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 152 318 – 152 318 236 471 – 236 471

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 15 183 920 0 15 183 920 18 070 004 0 18 070 004

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 1 788 550 1 903 602 1 873 770
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 568 490 601 014 589 388
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 348 556 1 503 965 1 451 961
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 163 600 153 055 138 287
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 223 950 235 718 231 441
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 565 7 540 7 540
07. Felújítás 555 327 524 865 491 044
08. Felhalmozási kiadások 496 555 559 202 452 251
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 3 400 39 147 39 147
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások 20 760 53 806 3 206
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 7 500 480 738 479 624
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – 100 000 100 000
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 5 185 253 6 162 652 5 857 659



E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

14. Hosszú lejáratú hitelek 652 400 903 590 903 453
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – 1 433 620
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – 729 569
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 652 400 903 590 3 066 642
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 5 837 653 7 066 242 8 924 301
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 714 306 2 004 648 –
21. További (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 8 346
23. Kiadások összesen (19+…+22) 8 551 959 9 070 890 8 932 647
24. Intézményi mûködési bevételek 212 485 466 155 498 823
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 1 840 087 1 881 787 1 941 206
26. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 892 182 951 471 942 647
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-

lek 2 907 13 737 10 409
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 417 071 141 669 107 651
29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 173 571 60 571 61 247
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok 215 651 212 444 207 222
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-

vételek 147 844 125 513 107 907
32. Támogatások, kiegészítések 1 168 455 1 303 054 1 338 683
33. 32.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 1 168 455 1 303 054 1 303 054
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 11 500 11 500 10 507
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 20 000 71 000 71 000
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 4 928 182 5 178 330 5 236 055
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 28 295 28 295 28 254
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 3 570 000 3 570 000 3 569 115
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 3 598 295 3 598 295 3 597 369
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 8 526 477 8 776 625 8 833 424
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 25 482 294 265 294 364
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – 75 686
46. Bevételek összesen (42+…+45) 8 551 959 9 070 890 9 203 474
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet(+)] –2 945 895 –2 694 705 –327 240
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) 2 945 895 2 694 705 530 727
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsé-

ge (44–21) – – 67 340

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 294 918 – 294 918 271 381 – 271 381
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±)
–36 283 – –36 283 –103 623 – –103 623

3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
(–)

592 – 592 – – –

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (–)

0 – – – – –

2124 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 12. szám



E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

259 227 – 259 227 167 758 – 167 758

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) 15 618 – 15 618 2 743 – 2 743
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) 0 – 0 0 – 0
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alapte-

vékenység ellátására felhasznált összeg
0 – 0 0 – 0

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály
alapján módosító tétel (±)

0 – 0 0 – 0

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9)

274 845 – 274 845 170 501 – 170 501

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyó-
sított pénzeszköz maradványa

9 595 – 9 595 – – –

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány 265 250 – 265 250 87 308 – 87 308
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 0 – 0 83 193 – 83 193

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során az Tata Város Önkormányzata 2008. évi összevont éves beszámolóját, annak részeit és tétele-
it, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint fe-
lülvizsgáltuk és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerûsített összevont
éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó Korm. rendeletben foglaltak szerint, továbbá a számviteli
elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerûsített összevont éves beszámoló 2008. évi költségvetése teljesítésérõl, a 2008. de-
cember 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl megbízható, va-
lós képet ad.

Kristóf Jánosné s. k.,
könyvvizsgáló

Telkibánya Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 907 220 – 907 220 897 937 – 897 937
I. Immateriális javak 1 003 – 1 003 473 – 473
II. Tárgyi eszközök 471 714 – 471 714 481 895 – 481 895
III. Befektetett pénzügyi eszközök 34 899 – 34 899 34 899 – 34 899
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 399 604 – 399 604 380 670 – 380 670
B) FORGÓESZKÖZÖK 6 418 – 6 418 11 111 – 11 111

I. Készletek 622 – 622 864 – 864
II. Követelések 837 – 837 5 990 – 5 990
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 4 919 – 4 919 1 101 – 1 101
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 40 – 40 3 156 – 3 156

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 913 638 – 913 638 909 048 – 909 048

D) SAJÁT TÕKE 891 123 – 891 123 884 063 – 884 063
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1. Induló tõke 12 888 – 12 888 12 888 – 12 888
2. Tõkeváltozások 878 235 – 878 235 871 175 – 871 175
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 41 – 41 1 019 – 1 019
I. Költségvetési tartalékok 41 – 41 1 019 – 1 019
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 22 474 – 22 474 23 966 – 23 966
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 4 674 – 4 674 5 807 – 5 807
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 12 882 – 12 882 14 921 – 14 921
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 4 918 – 4 918 3 238 – 3 238

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 913 638 – 913 638 909 048 – 909 048

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 72 043 72 048 64 191
2. Munkaadót terhelõ járulék 24 195 24 198 21 551
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 60 559 61 546 52 246
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 25 284 26 601 26 984
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások – – 116
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 18 750 25 310 26 187
8. Felhalmozási kiadások 6 430 8 568 6 600
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – 275 274
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás – 317 317
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 207 261 128 863 198 466
14. Hosszú lejáratú hitelek – 187 187
15. Rövid lejáratú hitelek 8 870 12 433 12 431
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 8 870 12 620 12 618
19. Pénzforgalmi kiadások 216 131 231 483 211 084
20. Pénzforgalom nélküli kiadások – – –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 3 116
23. Kiadások összesen 216 131 231 483 214 200
24. Intézményi mûködési bevételek 41 715 45 692 42 833
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 31 509 31 475 32 886
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – 8 151 8 865
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – – 592
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 9 800 9 800 6 300
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – 2 300
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 15 000 – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – –
32. Támogatások, kiegészítések 79 418 106 086 106 086
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 79 418 106 086 106 086
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 177 442 201 204 197 562
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 3 750 3 750 3 750
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 34 939 26 529 10 750
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 38 689 30 279 14 500
42. Pénzforgalmi bevételek 216 131 231 483 212 062
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – – –
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –1 680
46. Bevételek összesen 216 131 231 483 210 382
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –29 819 –17 659 –904
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 29 819 17 659 1 882
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –4 796

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 4 919 – 4 919 1 101 – 1 101
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lá-sok egyenlege –4 878 – –4 878 –82 – –82
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 41 – 41 1 019 – 1 019
6. Finanszírozásból származó korrekciók –1 619 – –1 619 462 – 462
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány –1 578 – –1 578 1 481 – 1 481
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 7 – 7 1 481 – 1 481
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Telkibánya Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámo-
lóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

12. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2127



Az önkormányzati ingatlankataszter-nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban sze-
replõ értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Gyõrffi Dezsõ s. k.,
könyvvizsgáló

Tét Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 054 853 – 1 054 853 1 035 961 – 1 035 961
I. Immateriális javak 45 739 – 45 739 29 275 – 29 275
II. Tárgyi eszközök 889 258 – 889 258 891 545 – 891 545
III. Befektetett pénzügyi eszközök 8 500 – 8 500 8 513 – 8 513
IV. Üzemeltetésre átadott
eszközök 111 356 – 111 356 106 628 – 106 628

B) FORGÓESZKÖZÖK 53 520 – 53 520 92 169 – 92 169
I. Készletek 652 – 652 394 – 394
II. Követelések 7 407 – 7 407 5 450 – 5 450
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 36 138 – 36 138 57 859 – 57 859
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 9 323 – 9 323 28 466 – 28 466

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 108 373 – 1 108 373 1 128 130 – 1 128 130

D) SAJÁT TÕKE 1 028 449 – 1 028 449 1 000 301 – 1 000 301
1. Induló tõke 125 635 – 125 635 125 635 – 125 635
2. Tõkeváltozások 902 814 – 902 814 874 666 – 874 666
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 27 835 – 27 835 52 305 – 52 305
I. Költségvetési tartalékok 11 847 – 11 847 52 305 – 52 305
II. Vállalkozási tartalék 15 988 – 15 988 – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 52 089 – 52 089 75 524 – 75 524
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 18 000 – 18 000 16 000 – 16 000
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 16 465 – 16 465 24 996 – 24 996
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 17 624 – 17 624 34 528 – 34 528

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 108 373 – 1 108 373 1 128 130 – 1 128 130

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 422 620 440 747 426 073
02. Munkaadót terhelõ járulék 130 830 133 511 129 427
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 132 520 151 883 140 806
04. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 11 499 69 581 68 763
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 8 514 8 514 3 520
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 500 610
07. Felújítás 3 360 12 734 12 623
08. Felhalmozási kiadások 55 884 57 009 15 986
09. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 5 976 5 976 5 289
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 771 703 880 455 804 097
14. Hosszú lejáratú hitelek 2 000 2 000 2 000
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 2 000 2 000 2 000
19. Pénzforgalmi kiadások 773 703 882 455 806 097
20. Pénzforgalom nélküli kiadások – – –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 19 043
23. Kiadások összesen 773 703 882 455 825 240
24. Intézményi mûködési bevételek 48 757 48 757 58 146
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 201 360 201 360 208 266
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 106 942 126 147 117 856
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 60 154
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 45 480 45 480 30 480
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – 1 193 1 195
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 5 576 5 576 5 779
32. Támogatások, kiegészítések 325 710 408 691 408 691
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 325 710 408 691 408 691
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 733 825 837 264 830 567
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 35 878 35 878 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 35 878 35 878 –
42. Pénzforgalmi bevételek 769 703 873 142 830 567
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 4 000 9 313 5 507
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 16 621
46. Bevételek összesen 773 703 882 455 902 195
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 33 878 –33 878 81 477
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 33 878 33 878 –2 000
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –2 522
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 35 826 – 35 826 57 774 – 57 774
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –7 991 – –7 991 –5 469 – –5 469
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa –26 908 – –26 908 – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye 15 988 – 15 988 – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 38 755 – 38 755 52 305 – 52 305
6. Finanszírozásból származó korrekciók –6 103 – –6 103 6 348 – 6 348
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 22 621 – 22 621 – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 55 273 – 55 273 58 653 – 58 653
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 33 605 – 33 605 27 493 – 27 493
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 21 668 – 21 668 31 160 – 31 160

Egyszerûsített eredménykimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés Elõzõ év Tárgyév

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt bevételei 61 568 61 568

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton
elszámolt kiadásai (–) 45 580 45 580

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
eredménye 15 988 15 988

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ érték-
csökkenési leírás (±) 552 552

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és
felhasználni tervezett eredmény (–) 22 621 22 621

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály
alapján módosító egyéb tétel (–) 552 552

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénz-
forgalmi eredménye –6 633 –6 633

8. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés – –
9. Tartalékba helyezhetõ összeg –6 633 –6 633
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Tét Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját, an-
nak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban
foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egy-
szerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános
számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl
megbízható és valós képet ad.

Unger Ferenc s. k.,
könyvvizsgáló

Tiszapüspöki Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 247 007 – 247 007 267 576 – 267 007
267 576 – 267 576

I. Immateriális javak 2 593 – 2 593 6 214 – 6 214
II. Tárgyi eszközök 193 938 – 193 938 200 251 – 200 251
III. Befektetett pénzügyi eszközök 10 960 – 10 960 23 826 – 23 826
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 39 516 – 39 516 37 285 – 37 285
B) FORGÓESZKÖZÖK 12 929 – 12 929 10 128 – 10 128

I. Készletek – – – – – –
II. Követelések 7 401 – 7 401 4 379 – 4 379
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 83 – 83 127 – 127
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 5 445 – 5 445 5 622 – 5 622

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 259 936 – 259 936 277 704 – 277 704

D) SAJÁT TÕKE 231 898 – 231 898 245 749 – 245 749
1. Induló tõke 29 738 – 29 738 29 738 – 29 738
2. Tõkeváltozások 202 160 – 202 160 216 011 – 216 011
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK –4 817 – –4 817 –5 589 – –5 589
I. Költségvetési tartalékok –4 817 – –4 817 –5 589 – –5 589
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 32 855 – 32 855 37 544 – 37 544
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek – – – 9 046 – 9 046
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 22 510 – 22 510 17 160 – 17 160
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 10 345 – 10 345 11 338 – 11 338

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 259 936 – 259 936 277 704 – 277 704

12. szám B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 2131



Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 129 394 119 076 119 066
2. Munkaadót terhelõ járulék 40 339 37 540 37 541
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 71 924 60 881 60 875
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 7 489 6 685 6 684
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 7 431 6 141 6 142
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 61 643 60 180 60 180
7. Felújítás 360 1 898 1 898
8. Felhalmozási kiadások 1 683 13 119 13 118
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – –
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 1 661 1 631 1 631
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 321 924 307 151 307 135
14. Hosszú lejáratú hitelek – – –
15. Rövid lejáratú hitelek 22 510 22 510 5 350
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 22 510 22 510 5 350
19. Pénzforgalmi kiadások 344 434 329 661 312 485
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 12 046 – –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 177
23. Kiadások összesen 356 480 329 661 312 662
24. Intézményi mûködési bevételek 2 618 2 535 2 535
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 88 436 92 225 92 227
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 17 877 17 532 17 811
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel 300 864 863
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 14 353 5 704 5 703
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – –
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – – –
32. Támogatások, kiegészítések 163 178 183 528 183 528
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 163 178 183 528 183 528
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 286 762 302 388 302 667
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – 9 046 9 046
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 718 18 227 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 69 718 27 273 9 046
42. Pénzforgalmi bevételek 356 480 329 661 311 713
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – – –
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 993
46. Bevételek összesen 356 480 329 661 312 706
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –47 208 –4 763 –4 468
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 47 208 4 763 3 696
49. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 816
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 83 – 83 127 – 127
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –4 900 – –4 900 –5 716 – –5 716
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa 4 041 – 4 041 – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány –8 858 – –8 858 –5 589 – –5 589
6. Finanszírozásból származó korrekciók –171 – –171 –139 – –139
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány –9 029 – –9 029 –5 728 – –5 728
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány

Hitelesítõ záradék:
A könyvvizsgálat során Tiszapüspöki Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszá-

molóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati stan-
dardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról,
hogy az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei be-
számolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és
az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl – az ingatlanvagyonra vonatkozó
fenti megjegyzéssel kiegészítve –, valamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós képet ad.

Kristóf Jánosné s. k.,
könyvvizsgáló

Tiszaújváros Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 17 644 614 – 17 644 614 17 571 789 – 17 571 789
I. Immateriális javak 37 241 – 37 241 47 028 – 47 028
II. Tárgyi eszközök 11 707 600 – 11 707 600 11 658 552 – 11 658 552
III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 588 944 – 5 588 944 5 658 202 – 5 568 202
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott
eszközök 310 829 – 310 829 298 007 – 298 007

B) FORGÓESZKÖZÖK 1 141 583 – 1 141 583 1 562 674 – 1 562 674
I. Készletek 20 649 – 20 649 20 436 – 20 436
II. Követelések 174 159 – 174 159 104 139 – 104 139
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 811 892 – 811 892 891 648 – 891 648
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 134 883 – 134 883 114 015 – 114 015

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 18 786 197 – 18 786 197 19 134 463 – 19 134 463

D) SAJÁT TÕKE 17 010 263 – 17 010 263 16 807 876 – 16 807 876
1. Induló tõke 1 372 964 – 1 372 964 1 372 964 – 1 372 964
2. Tõkeváltozások 15 637 299 – 15 637 299 15 434 912 – 15 434 912
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 827 591 – 827 591 903 342 – 903 342
I. Költségvetési tartalékok 827 591 – 827 591 903 342 – 903 342
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 948 343 – 948 343 1 423 245 – 1 423 245
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 512 069 – 512 069 480 924 – 480 924
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 317 090 – 317 090 840 000 – 840 000
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 119 184 – 119 184 102 321 – 102 321

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 18 786 197 – 18 786 197 19 134 463 – 19 134 463

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 2 766 676 2 916 725 2 855 424
2. Munkaadót terhelõ járulék 877 158 915 661 876 185
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 922 719 2 172 909 1 979 642
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 348 230 552 638 518 010
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 445 754 474 759 468 998
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 022 33 741 33 741
7. Felújítás 320 684 383 675 265 990
8. Felhalmozási kiadások 92 025 536 290 297 223
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – 44 142 44 142
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 115 000 233 506 142 582
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 55 000 82 400 53 200
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 6 944 268 8 346 446 7 535 137
14. Hosszú lejáratú hitelek 25 495 25 495 25 495
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – 432 436 432 436
18. Finanszírozási kiadások összesen 25 495 457 931 457 931
19. Pénzforgalmi kiadások 6 969 763 8 804 377 7 993 068
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 509 675 88 789 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –20 868
23. Kiadások összesen 7 479 438 8 893 166 7 972 200
24. Intézményi mûködési bevételek 458 804 493 477 504 852
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 3 496 193 3 908 916 3 909 706
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 443 225 538 765 739 736
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 36 962 36 962
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 617 081 343 709 345 836
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 353 150 31 057 32 545
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 193 518 65 221 65 208
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – 35 786 37 786
32. Támogatások, kiegészítések 1 984 359 2 293 864 2 317 014
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 1 984 359 2 293 864 2 293 864
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 95 000 111 000 111 719
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 7 288 180 7 827 700 8 068 819
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele – – –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen – – –
42. Pénzforgalmi bevételek 7 288 180 7 827 700 8 068 819
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 191 258 1 065 466 1 029 794
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –16 863
46. Bevételek összesen 7 479 438 8 893 166 9 081 750
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 25 495 457 931 1 563 476
48. Finanszírozási mûveletek eredménye –25 495 –457 931 –457 931
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 4 005

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 811 892 – 811 892 891 648 – 891 648
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege 15 699 – 15 699 11 694 – 11 694
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa 24 428 – 24 428 – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 803 163 – 803 163 903 342 – 903 342
6. Finanszírozásból származó korrekciók 189 281 – 189 281 179 245 – 179 245
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 992 444 – 992 444 1 082 587 – 1 082 587
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból
folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-
maradvány 200 282 – 200 282 350 630 – 350 630

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 792 130 – 792 130 731 957 – 731 957

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Tiszaújváros Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardok-
ban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008.. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter-nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban sze-
replõ értékadatok az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

Gyõrffi Dezsõ s. k.,
könyvvizsgáló

Tompa Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 852 238 – 852 238 833 672 – 833 672
I. Immateriális javak 613 – 613 577 – 577

II. Tárgyi eszközök 777 939 – 777 939 758 525 – 758 525
III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 244 – 1 244 1 212 – 1 212
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök
72 442 – 72 442 73 358 – 73 358

B) FORGÓESZKÖZÖK 91 850 – 91 850 67 159 – 67 159
I. Készletek 2 348 – 2 348 2 109 – 2 109

II. Követelések 4 298 – 4 298 11 106 – 11 106
III. Értékpapírok 0 – 0 0 – 0
IV. Pénzeszközök 65 940 – 65 940 40 339 – 40 339
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 19 264 – 19 264 13 605 – 13 605

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 944 088 – 944 088 900 831 – 900 831
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D) SAJÁT TÕKE 831 880 – 831 880 816 398 – 816 398
1. Indulótõke 154 935 – 154 935 154 935 – 154 935
2. Tõkeváltozások 676 945 – 676 945 661 463 – 661 463

E) TARTALÉKOK 61 704 – 61 704 32 876 – 32 876
I. Költségvetési tartalékok 61 704 – 61 704 32 876 – 32 876

II. Vállalkozási tartalékok 0 – 0 0 – 0
F) KÖTELEZETTSÉGEK 50 504 – 50 504 51 557 – 51 557

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 9 600 – 9 600 7 200 – 7 200
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 17 404 – 17 404 23 289 – 23 289

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 23 500 – 23 500 21 068 – 21 068

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 944 088 – 944 088 900 831 – 900 831

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 300 215 303 096 291 882
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 92 060 92 897 88 829
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 166 350 189 952 177 396
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 140 133 138 092 116 925
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 7 597 8 629 7 987
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 150 141
07. Felújítás 6 000 14 237 4 626
08. Felhalmozási kiadások 6 923 8 487 6 914
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 0 100 100
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások 12 0 0
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 1 500 3 652 2 675
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 720 790 759 292 697 475
14. Hosszú lejáratú hitelek 2 400 2 400 2 400
15. Rövid lejáratú hitelek 0 0 0
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 2 400 2 400 2 400
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 723 190 761 692 699 875
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 426 1 308 0
21. További (lebonyolítási) célú kiadások 0 0 0
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások 0 0 –5 659
23. Kiadások összesen (19+…+22) 723 616 763 000 694 216
24. Intézményi mûködési bevételek 64 130 64 529 55 920
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 249 928 262 889 256 491
26. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 90 616 82 553 69 713
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-

lek 0 100 200
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 7 229 7 229 7 010
29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 7 229 7 229 7 010
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok 0 0 227
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-

vételek 500 500 7
32. Támogatások, kiegészítések 238 859 275 016 280 559
33. 32.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 238 859 269 831 269 831
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 60 60 56
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 2 300 2 300 864
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 653 622 695 176 671 047



E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 0
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 0 0
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 0 0
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 0 0 0
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 653 622 695 176 671 047
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 69 994 67 824 72 433
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek 0 0 –2 467
46. Bevételek összesen (42+…+45) 723 616 763 000 741 013
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet(+)] 2 400 2 400 46 005
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) –2 400 –2 400 –2 400
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsé-

ge (44–21) 0 0 0
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) 0 0 3 192

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 65 919 – 65 919 40 283 – 40 283
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±)
–4 215 – –4 215 –7 407 – –7 407

3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
(–)

0 – 0 0 – 0

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (–)

0 – 0 0 – 0

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

61 704 – 61 704 32 876 – 32 876

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) 6 120 – 6 120 5 956 – 5 956
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) 0 – 0 0 – 0
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alapte-

vékenység ellátására felhasznált összeg
0 – 0 0 – 0

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály
alapján módosító tétel (±)

0 – 0 0 – 0

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9)

67 824 – 67 824 38 832 – 38 832

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyó-
sított pénzeszköz maradványa

0 – 0 0 – 0

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány 2 400 – 2 400 2 167 – 2 167
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 65 424 – 65 424 36 665 – 36 665

2138 B E L Ü G Y I K Ö Z L Ö N Y 12. szám



Egyszerûsített eredménykimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt
bevételei

0 – 0 0 – 0

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt
kiadásai (–)

0 – 0 0 – 0

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (1–2)

0 – 0 0 – 0

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ értékcsökke-
nési leírás (–)

0 – 0 0 – 0

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasz-
nálni tervezett eredmény (–)

0 – 0 0 – 0

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján
módosító egyéb tétel (±)

0 – 0 0 – 0

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgal-
mi eredménye (3–4–5±6)

0 – 0 0 – 0

8. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés 0 – 0 0 – 0
9. Tartalékba helyezhetõ összeg 0 – 0 0 – 0

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Tompa Város Önkormányzatának egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját, annak ré-
szeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglal-
tak szerint felülvizsgáltam. A felülvizsgálat alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egy-
szerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek
szerint készítették el.

Az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló Tompa Város Önkormányzatának vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Szalontai Mária s. k.,
könyvvizsgáló
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Türje Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 684 652 – 684 652 677 200 – 677 200
I. Immateriális javak 40 – 40 – – –
II. Tárgyi eszközök 519 235 – 519 235 519 754 – 519 754
III. Befektetett pénzügyi eszközök 28 616 – 28 616 26 348 – 26 348
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 136 761 – 136 761 131 098 – 131 098
B) FORGÓESZKÖZÖK 20 303 – 20 142 21 923 – 21 923

I. Készletek 817 – 656 632 – 632
II. Követelések 4 900 – 4 900 6 011 – 6 011
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 5 058 – 5 058 7 145 – 7 145
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 9 528 – 9 528 8 135 – 8 135

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 704 955 – 704 794 699 123 – 699 123

D) SAJÁT TÕKE 663 786 – 663 786 658 102 – 658 102
1. Induló tõke 28 352 – 28 352 28 352 – 28 352
2. Tõkeváltozások 635 434 – 635 434 629 750 – 629 750
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 4 816 – 4 816 4 914 – 4 914
I. Költségvetési tartalékok 4 816 – 4 816 4 914 – 4 914
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 36 353 – 36 353 36 107 – 36 107
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 8 781 – 8 781 4 156 – 4 156
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 17 802 – 17 802 21 585 – 21 585
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 9 770 – 9 770 10 366 – 10 366

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 704 955 – 704 955 699 123 – 699 123

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 168 263 172 560 152 436
2. Munkaadót terhelõ járulék 51 122 52 056 47 657
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 62 244 65 263 66 376
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 48 134 59 149 50 670
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 15 459 15 586 14 195
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
7. Felújítás 30 285 41 491 17 060
8. Felhalmozási kiadások 6 630 9 063 3 171
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 976 976 976
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 110 108 98
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 800 800 490
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 384 023 417 052 353 129
14. Hosszú lejáratú hitelek 7 360 7 360 8 434
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 7 360 7 360 8 434
19. Pénzforgalmi kiadások 391 383 424 412 361 563
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 5 115 3 676 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –1 393
23. Kiadások összesen 396 498 428 088 360 170
24. Intézményi mûködési bevételek 20 160 20 229 19 548
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 88 514 90 015 87 602
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 47 340 62 068 60 157
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – – 60
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 7 950 7 950 8 108
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 6 450 6 450 7 815
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – 2 480 480
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 300 300 780
32. Támogatások, kiegészítések 139 461 173 923 175 271
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 139 461 173 923 173 939
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 496 496 419
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 304 221 357 461 352 425
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 20 935 20 935 –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 55 232 33 582 7 736
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 10 000 10 000 1 500
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 86 167 64 517 9 236
42. Pénzforgalmi bevételek 390 388 421 978 361 661
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 6 110 6 110 4 817
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 596
46. Bevételek összesen 396 498 428 088 367 074
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –78 807 –57 157 4 113
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 78 807 57 157 802
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 1 989

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 5 058 – 5 058 7 145 – 7 145
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –242 – –242 –2 231 – –2 231
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 4 816 – 4 816 4 914 – 4 916
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

6. Finanszírozásból származó korrekciók –2 890 – –2 890 1 249 – 1 249
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 1 926 – 1 926 6 163 – 6 163
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 1 926 – 1 926 6 163 – 6 163
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Türje Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardok-
ban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Bajor László s. k.,
könyvvizsgáló

Újfehértó Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 4 021 589 4 916 4 026 505 4 363 714 –3 575 4 360 139
I. Immateriális javak 13 452 – 13 452 16 314 –4 273 12 041
II. Tárgyi eszközök 3 495 145 5 066 3 500 211 3 816 721 1 097 3 817 818
III. Befektetett pénzügyi eszközök 472 166 –150 472 016 481 196 – 481 196
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 40 826 – 40 826 49 483 –399 49 084
B) FORGÓESZKÖZÖK 133 024 –262 132 762 64 027 800 64 827

I. Készletek – – – – – –
II. Követelések 26 339 –262 26 077 25 662 800 26 462
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 52 127 – 52 127 3 203 – 3 203
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 54 558 – 54 558 35 162 – 35 162

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 4 154 613 4 654 4 159 267 4 427 741 –2 775 4 424 966

D) SAJÁT TÕKE 3 293 883 –16 294 3 277 589 2 916 850 –7 788 2 909 062
1. Induló tõke 295 516 – 295 516 295 516 – 295 516
2. Tõkeváltozások 2 998 367 –16 294 2 982 073 2 621 334 –7 788 2 613 546
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 24 174 – 24 174 –40 145 – –40 145
I. Költségvetési tartalékok 24 174 – 24 174 –40 145 – –40 145
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 836 556 20 948 857 504 1 551 036 5 013 1 556 049
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 703 668 –452 703 216 771 247 –3 290 767 957
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 50 377 21 400 71 777 701 279 8 303 709 582
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 82 511 – 82 511 78 510 – 78 510

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 4 154 613 4 654 4 159 267 4 427 741 –2 775 4 424 966

Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 839 249 885 653 851 286
2. Munkaadót terhelõ járulék 241 994 261 522 272 137
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 575 526 459 525 469 950
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 56 105 255 853 291 836
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 125 392 282 880 216 365
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 133 18 889 17 450
7. Felújítás – 52 944 60 882
8. Felhalmozási kiadások 137 415 181 190 83 531
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 6 000 11 302 4 040
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 20 000 23 398 9 562
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 2 020 814 2 433 156 2 277 039
14. Hosszú lejáratú hitelek 8 250 8 250 22 100
15. Rövid lejáratú hitelek – – –
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen 8 250 8 250 22 100
19. Pénzforgalmi kiadások 2 029 064 2 441 406 2 299 139
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 30 000 18 792 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – –19 396
23. Kiadások összesen 2 059 064 2 460 198 2 279 743
24. Intézményi mûködési bevételek 29 697 19 698 40 453
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 712 273 707 076 738 520
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 24 512 53 720 54 821
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – – 1 733
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 40 000 40 000 37 746
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei – – 633
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E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 29 996 33 327 46 971
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel – 1 143 485
32. Támogatások, kiegészítések 840 783 1 223 771 1 223 497
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 840 783 1 212 278 1 212 004
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 900
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 1 677 261 2 078 735 2 145 126
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 118 121 118 121 50 000
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 263 682 224 634 39 694
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 381 803 342 755 89 694
42. Pénzforgalmi bevételek 2 059 064 2 421 490 2 234 820
43. Pénzforgalom nélküli bevételek – 38 708 35 667
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – –4 524
46. Bevételek összesen 2 059 064 2 460 198 2 265 963
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –373 553 –334 505 –96 246
48. Finanszírozási mûveletek eredménye 373 553 334 505 67 594
49. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – 14 872

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 52 127 – 52 127 2 680 – 2 680
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –27 953 – –27 953 –42 825 – –42 825
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa –18 766 – –18 766 – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 42 940 – 42 940 –40 145 – –40 145
6. Finanszírozásból származó korrekciók –4 232 – –4 232 –9 940 – –9 940
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 38 708 – 38 708 –50 085 – –50 085
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 38 708 – – – – –
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –
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Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Újfehértó Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámoló-
ját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, valamint a mûködés eredményérõl
megbízható és valós képet ad.

Nagy Csaba s. k.,
könyvvizsgáló

Várdomb Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 642 804 – 642 804 632 763 – 632 763
I. Immateriális javak 636 – 636 – – –
II. Tárgyi eszközök 202 883 – 202 883 193 337 – 193 337
III. Befektetett pénzügyi eszközök 45 574 – 45 574 41 359 – 41 359
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök 393 711 – 393 711 398 067 – 398 067
B) FORGÓESZKÖZÖK 24 226 – 24 226 57 231 – 57 231

I. Készletek 254 – 254 687 – 687
II. Követelések 5 281 – 5 281 4 258 – 4 258
III. Értékpapírok – – – 30 000 –30 000 –
IV. Pénzeszközök 12 808 – 12 808 14 939 30 000 44 939
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 5 883 – 5 883 7 347 – 7 347

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 667 030 – 667 030 689 994 – 689 994

D) SAJÁT TÕKE 572 707 – 572 707 589 876 –30 000 559 876
1. Induló tõke 28 464 – 28 464 28 464 – 28 464
2. Tõkeváltozások 544 243 – 544 243 561 412 –30 000 531 412
3. Értékelési tartalékok – – – – – –

E) TARTALÉKOK 9 636 – 9 636 12 101 30 000 42 101
I. Költségvetési tartalékok 9 636 – 9 636 12 101 30 000 42 101
II. Vállalkozási tartalék – – – – – –

F) KÖTELEZETTSÉGEK 84 687 – 84 687 88 017 – 88 017
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 58 182 – 58 182 56 402 – 56 402
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 17 450 – 17 450 21 430 – 21 430
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 9 055 – 9 055 10 085 – 10 185

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 667 030 – 667 030 689 994 – 689 994
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Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

1. Személyi juttatások 124 262 130 123 128 162
2. Munkaadót terhelõ járulék 39 219 40 176 40 073
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 54 901 70 874 69 742
4. Mûködési célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás 11 140 13 797 13 146
5. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 720 720 1 012
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 430 632 632
7. Felújítás 206 5 791 5 791
8. Felhalmozási kiadások 779 12 602 12 600
9. Felhalmozási célú támogatásértékû kiadások, egyéb támogatás – – 2 394
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 450 450 315
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – 401
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 233 107 275 165 274 368
14. Hosszú lejáratú hitelek 4 841 4 841 4 841
15. Rövid lejáratú hitelek 8 892 8 892 8 892
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai – 30 000 30 000
18. Finanszírozási kiadások összesen 13 733 43 733 43 733
19. Pénzforgalmi kiadások 246 840 318 898 318 101
20. Pénzforgalom nélküli kiadások – 8 141 –
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 1 464
23. Kiadások összesen 246 840 327 039 319 565
24. Intézményi mûködési bevételek 16 373 21 040 21 945
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 56 774 72 838 72 955
26. Mûködési célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások 37 377 40 576 44 923
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvétel – 1 390 1 490
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevétel 9 591 12 314 12 371
29. 28.-ból önkormányzat sajátos felhalmozási és tõkebevételei 597 10 520 10 560
30. Felhalmozási célú támogatásértékû bevételek, egyéb támogatások – – –
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközátvétel 3 098 5 310 3 262
32. Támogatások, kiegészítések 121 541 157 414 160 360
33. 32.-bõl önkormányzatok költségvetési támogatása 121 541 157 414 157 414
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 2 394
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése – – 401
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 244 754 310 882 320 101
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – – –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 448 448 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 470 470 465
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen 918 918 465
42. Pénzforgalmi bevételek 245 672 311 800 320 566
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 168 15 239 14 071
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, átfutó, függõ bevételek – – 1 173
46. Bevételek összesen 246 840 327 039 335 810
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 12 815 42 815 59 804
48. Finanszírozási mûveletek eredménye –12 815 –42 815 –43 268
49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege – – –291
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Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 12 458 – 12 458 14 632 30 000 44 632
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámo-

lások egyenlege –2 822 – –2 822 –2 531 – –2 531
3. Elõzõ évben képzett tartalékok marad-

ványa – – – – – –
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye – – – – – –
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 9 636 – 9 636 12 101 30 000 42 101
6. Finanszírozásból származó korrekciók 2 899 – 2 899 2 708 – 2 708
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl

alaptevékenység ellátására felhasznált összeg – – – – – –
9. Költségvetési pénzmaradványt külön

jogszabály alapján módosító tétel – – – – – –
10. Módosított pénzmaradvány 12 535 – 12 535 14 809 30 000 44 809
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa – – – – – –
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénz-

maradvány 4 773 – 4 773 13 562 30 000 43 562
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 7 762 – 7 762 1 247 – 1 247

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Várdomb Község Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített éves költségvetési beszámoló-
ját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az
egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az
általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetése teljesí-
tésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Véleményem korlátozása nélkül felhívom a figyelmet az önkormányzat egyszerûsített éves költségvetési beszámoló
mérlegében az eszközök között kimutatott ingatlanok és az ingatlankataszter-nyilvántartás értékadatai egyezõségének
megteremtésére.

Simon Józsefné s. k.,
könyvvizsgáló
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Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 64 493 324 – 64 493 324 66 740 388 – 66 740 388
I. Immateriális javak 273 142 – 273 142 471 155 – 471 155

II. Tárgyi eszközök 56 123 086 – 56 123 086 58 224 662 – 58 224 662
III. Befektetett pénzügyi eszközök 4 476 276 – 4 476 276 4 612 195 – 4 612 195
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,
illetve vagyonkezelésbe vett

3 620 820 – 3 620 820 3 432 376 – 3 432 376

B) FORGÓESZKÖZÖK 3 376 578 – 3 376 578 3 354 352 – 3 354 352
I. Készletek 57 248 – 57 248 54 856 – 54 856

II. Követelések 987 961 – 987 961 607 665 – 607 665
III. Értékpapírok – – – – – –
IV. Pénzeszközök 1 284 252 – 1 284 252 1 536 904 – 1 536 904
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1 047 117 – 1 047 117 1 154 927 – 1 154 927

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 67 869 902 – 67 869 902 70 094 740 – 70 094 740

D) SAJÁT TÕKE 59 730 152 – 59 730 152 62 722 476 – 62 722 476
1. Indulótõke 2 945 322 – 2 945 322 2 945 322 – 2 945 322
2. Tõkeváltozások 56 784 830 – 56 784 830 59 777 154 – 59 777 154
3. Értékelési tartalék – – – – – –

E) TARTALÉKOK 1 243 342 – 1 243 342 1 529 102 – 1 529 102
I. Költségvetési tartalékok 1 243 342 – 1 243 342 1 529 102 – 1 529 102

II. Vállalkozási tartalékok – – – – – –
F) KÖTELEZETTSÉGEK 6 896 408 – 6 896 408 5 843 162 – 5 843 162

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 1 961 103 – 1 961 103 2 293 299 – 2 293 299
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 3 847 285 – 3 847 285 2 387 140 – 2 387 140

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1 088 020 – 1 088 020 1 162 723 – 1 162 723

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 67 869 902 – 67 869 902 70 094 740 – 70 094 740

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 6 710 164 7 460 340 7 046 452
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 2 152 067 2 343 337 2 183 840
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 4 021 947 4 783 088 4 421 198
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 253 338 273 862 249 257
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 516 668 603 956 592 332
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 612 11 823 10 908
07. Felújítás 342 727 796 056 419 704
08. Felhalmozási kiadások 7 589 254 6 054 185 4 004 031
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 215 000 199 516 180 653
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások 0 7 471 73 238
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 92 612 74 990 73 590
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 21 899 389 22 608 624 19 255 203



or-
szám

egnevezés
Eredeti ódosított

Teljesítés
lõirányzat

14. Hosszú lejáratú hitelek 208 663 227 960 221 748
15. Rövid lejáratú hitelek 916 089 916 089 0
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 1 124 752 1 144 049 221 748
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 23 024 141 23 752 673 19 476 951
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 2 226 325 12 852 0
21. További (lebonyolítási) célú kiadások 0 0 1 080
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások 0 0 107 810
23. Kiadások összesen (19+…+22) 25 250 466 23 765 525 19 585 841
24. Intézményi mûködési bevételek 1 419 829 1 459 412 1 613 147
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 6 794 233 6 588 079 6 759 622
26. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 997 917 371 364 442 797
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-

lek 0 44 436 48 803
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 966 905 972 300 931 808
29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 66 905 66 905 68 291
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok 2 225 642 1 085 061 1 044 510
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-

vételek 3 857 739 2 597 640 1 801 618
32. Támogatások, kiegészítések 5 322 805 6 203 278 6 194 889
33. 32.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 5 322 805 6 203 278 6 194 889
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 6 227
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 21 585 070 19 331 570 18 843 421
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 1 817 741 1 810 613 632 466
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 1 200 000 1 380 000 286 824
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 0 0
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 0 0
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 3 017 741 3 190 613 919 290
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 24 602 811 22 522 183 19 762 711
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 647 655 1 243 342 1 243 344
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 1 080
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek 0 0 72 829
46. Bevételek összesen (42+…+45) 25 250 466 23 765 525 21 079 964
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet(+)] –1 892 989 –2 046 564 831 562
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) 1 892 989 2 046 564 697 542
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsé-

ge (44–21) 0 0 0
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) 0 0 –34 981

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 1 273 587 – 1 273 587 1 524 366 – 1 524 366
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±)
–30 254 – –30 254 4 736 – 4 736

3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
(–)

43 218 – 43 218 – – –
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egnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

uditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

uditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (–)

– – – – – –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

1 200 124 – 1 200 124 1 529 102 – 1 529 102

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –41 274 – –41 274 12 334 – 12 334
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alapte-

vékenység ellátására felhasznált összeg
– – – – – –

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály
alapján módosító tétel (±)

– – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9)

1 158 850 – 1 158 850 1 541 436 – 1 541 436

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyó-
sított pénzeszköz maradványa

– – – – – –

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány 1 069 279 – 1 069 279 1 311 093 – 1 311 093
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 89 571 – 89 571 230 343 – 230 343

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerûsített összevont éves
beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgála-
ti standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztük arról,
hogy az egyszerûsített összevont éves beszámolót a számviteli törvényben, továbbá a vonatkozó kormányrendeletben
foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerûsített összevont éves beszámoló a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
2008. évi költségvetése teljesítésérõl, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl, va-
lamint a mûködés eredményérõl megbízható és valós képet ad.

Dr. Szebellédi István s. k.,
könyvvizsgáló

Zala Megye Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 12 108 724 0 12 108 724 12 307 025 0 12 307 025
I. Immateriális javak 46 877 – 46 877 30 322 – 30 322

II. Tárgyi eszközök 11 067 258 – 11 067 258 10 597 107 – 10 597 107
III. Befektetett pénzügyi eszközök 38 583 – 38 583 32 640 – 32 640

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott
eszközök

956 006 – 956 006 1 646 956 – 1 646 956

B) FORGÓESZKÖZÖK 5 395 616 0 5 395 616 5 573 167 0 5 573 167
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

I. Készletek 125 521 – 125 521 123 529 – 123 529
II. Követelések 191 175 – 191 175 206 154 – 206 154

III. Értékpapírok 70 058 – 70 058 0 – 0
IV. Pénzeszközök 4 947 421 – 4 947 421 5 049 261 – 5 049 261
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 61 441 – 61 441 194 223 – 194 223

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 17 504 340 0 17 504 340 17 880 192 0 17 880 192

D) SAJÁT TÕKE 6 770 743 0 6 770 743 6 625 956 0 6 625 956
1. Indulótõke 2 912 523 – 2 912 523 2 912 523 – 2 912 523
2. Tõkeváltozások 3 858 220 – 3 858 220 3 713 433 – 3 713 433
3. Értékelési tartalék 0 – 0 0 – 0

E) TARTALÉKOK 4 631 541 0 4 631 541 4 891 768 0 4 891 768
I. Költségvetési tartalékok 4 631 541 – 4 631 541 4 891 768 – 4 891 768

II. Vállalkozási tartalékok 0 – 0 0 – 0
F) KÖTELEZETTSÉGEK 6 102 056 0 6 102 056 6 362 468 0 6 362 468

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 4 313 124 – 4 313 124 4 689 462 – 4 689 462
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 411 611 – 1 411 611 1 321 290 – 1 321 290

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 377 321 – 377 321 351 716 – 351 716

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 17 504 340 0 17 504 340 17 880 192 0 17 880 192

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 7 377 438 7 688 396 7 551 973
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 2 335 932 2 396 553 2 351 654
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 6 333 225 7 560 829 7 425 915
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 225 964 288 843 263 339
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 112 908 116 237 114 891
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 17 044 20 122 19 677
07. Felújítás 43 462 188 815 121 658
08. Felhalmozási kiadások 844 946 1 116 161 948 674
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 151 266 100 459 50 842
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások 3 204 6 686 6 086
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 1 000 207 000 6 550
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 1 000 1 000
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 17 446 389 19 691 101 18 862 259
14. Hosszú lejáratú hitelek 0 0 0
15. Rövid lejáratú hitelek 335 252 335 252 169 151
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai 0 0 0
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 335 252 335 252 169 151
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 17 781 641 20 026 353 19 031 410
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 4 249 264 3 723 063 0
21. További (lebonyolítási) célú kiadások – – 88 467



E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 133 205
23. Kiadások összesen (19+…+22) 22 030 905 23 749 416 19 253 082
24. Intézményi mûködési bevételek 1 457 661 1 578 562 2 158 368
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 2 037 311 2 462 385 2 462 385
26. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 9 421 300 9 993 067 10 028 802
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-

lek 33 000 54 170 22 189
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 98 939 106 409 123 428
29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 10 382 11 432 16 375
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok 174 466 221 028 95 016
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-

vételek 0 30 492 34 407
32. Támogatások, kiegészítések 3 483 883 4 303 107 4 291 751
33. 32.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 3 483 883 4 303 107 4 291 749
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 2 785 2 835 3 789
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 1 000
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 16 709 345 18 752 055 19 221 135
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 900 900 867
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 958 428 257 695 0
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 75 130 75 130 0
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei 0 0 70 058
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 1 034 458 333 725 70 925
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 17 743 803 19 085 780 19 292 060
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 4 287 102 4 663 636 758 496
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 88 467
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek 0 0 –36 670
46. Bevételek összesen (42+…+45) 22 030 905 23 749 416 20 102 353
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet(+)] –699 206 1 527 1 117 372
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) 699 206 –1 527 –98 226
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsé-

ge (44–21) 0 0 0
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) 0 0 –169 875

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 4 813 776 – 4 813 776 4 904 551 – 4 904 551
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±)
–182 235 – –182 235 –12 783 – –12 783

3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
(–)

436 981 – 436 981 3 905 139 – 3 905 139

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (–)

0 – 0 0 – 0

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

4 194 560 – 4 194 560 986 629 – 986 629

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –27 888 – –27 888 –45 974 – –45 974
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) 0 – 0 0 – 0
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alapte-
vékenység ellátására felhasznált összeg

0 – 0 0 – 0

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály
alapján módosító tétel (±)

0 – 0 0 – 0

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9)

4 166 672 0 4 166 672 940 655 0 940 655

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyó-
sított pénzeszköz maradványa

59 020 – 59 020 0 – 0

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány 1 040 738 – 1 040 738 319 232 – 319 232
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 3 066 914 – 3 066 914 621 423 – 621 423

Egyszerûsített eredménykimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt
bevételei

0 – 0 0 – 0

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt
kiadásai (–)

0 – 0 0 – 0

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (1–2)

0 0 0 0 0 0

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ értékcsökke-
nési leírás (–)

0 – 0 0 – 0

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasz-
nálni tervezett eredmény (–)

0 – 0 0 – 0

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján
módosító egyéb tétel (±)

0 – 0 0 – 0

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgal-
mi eredménye (3–4–5±6)

0 – 0 0 – 0

8. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés 0 – 0 0 – 0
9. Tartalékba helyezhetõ összeg 0 0 0 0 0 0

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során a Zala Megyei Önkormányzat egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és
tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak sze-
rint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves
költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak, és az általános számviteli el-
vek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló a Zala Megyei Önkor-
mányzat 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

A Zala Megyei Önkormányzat beszámolójában szereplõ adatok az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló
rendeletben kimutatott adatokkal megegyeznek.

Dömötörfy József s. k.,
könyvvizsgáló
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Zalalövõ Város Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 875 012 – 1 875 012 1 840 006 – 1 840 006
I. Immateriális javak 977 – 977 293 – 293

II. Tárgyi eszközök 1 185 823 – 1 185 823 1 179 122 – 1 179 122
III. Befektetett pénzügyi eszközök 483 – 483 483 – 483
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök
687 729 – 687 729 660 108 – 660 108

B) FORGÓESZKÖZÖK 47 000 – 47 000 35 448 – 35 448
I. Készletek 554 – 554 751 – 751

II. Követelések 23 149 – 23 149 15 738 – 15 738
III. Értékpapírok – – – – – 0
IV. Pénzeszközök 11 059 – 11 059 3 644 – 3 644
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12 238 – 12 238 15 315 – 15 315

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 922 012 – 1 922 012 1 875 454 – 1 875 454

D) SAJÁT TÕKE 1 807 458 – 1 807 458 1 783 950 – 1 783 950
1. Indulótõke 73 786 – 73 786 73 786 – 73 786
2. Tõkeváltozások 1 773 672 – 1 773 672 1 710 164 – 1 710 164
3. Értékelési tartalék – – – – – 0

E) TARTALÉKOK –2 191 – –2 191 3 803 – 3 803
I. Költségvetési tartalékok –2 191 – –2 191 3 803 – 3 803

II. Vállalkozási tartalékok – – – – – 0
F) KÖTELEZETTSÉGEK 116 745 – 116 745 87 701 – 87 701

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 5 986 – 5 986 3 482 – 3 482
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 85 271 – 85 271 69 063 – 69 063

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 25 488 – 25 488 15 156 – 15 156

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 922 012 – 1 922 012 1 875 454 – 1 875 454

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 288 969 294 365 279 067
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 90 732 92 029 87 032
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 159 101 179 566 156 628
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 1 855 2 379 2 363
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 26 120 25 748 25 346
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai – – –
07. Felújítás 1 778 36 947 16 072
08. Felhalmozási kiadások 5 578 14 656 9 890
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 4 436 4 436 4 436
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások 3 756 4 056 4 056
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása – – –



E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása – – –
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) 582 325 654 182 584 890
14. Hosszú lejáratú hitelek – – –
15. Rövid lejáratú hitelek 19 435 19 435 17 168
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok kiadásai – – –
18. Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) 19 435 19 435 17 168
19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 601 760 673 617 602 058
20. Pénzforgalom nélküli kiadások 3 500 – –
21. További (lebonyolítási) célú kiadások – – –
22. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások – – 3 077
23. Kiadások összesen (19+…+22) 605 260 673 617 605 135
24. Intézményi mûködési bevételek 51 122 62 365 57 452
25. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 152 431 148 096 154 434
26. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 75 732 82 433 85 733
27. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-

lek – 3 044 2 896
28. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 15 070 25 838 22 579
29. 28.-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 9 070 25 104 22 019
30. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok 1 500 12 577 1 974
31. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-

vételek 0 5 466 5 649
32. Támogatások, kiegészítések 228 719 276 814 277 330
33. 32.-bõl: önkormányzatok költségvetési támogatása 228 719 276 814 276 814
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése – – –
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 37 37 5
36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

(24+…+28+30+31+32+34+35) 524 611 616 670 608 052
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele – 9 937 –
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 78 099 44 460 –
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok bevételei – – –
41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 78 099 54 397 0
42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 602 710 671 067 608 052
43. Pénzforgalom nélküli bevételek 2 550 2 550 360
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek – – –
45. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek – – –10 326
46. Bevételek összesen (42+…+45) 605 260 673 617 598 086
47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43–13–20)

[költségvetési hiány (–), költségvetési többlet(+)] –58 664 –34 962 23 522
48. Finanszírozási mûveletek eredménye (41–48) 58 664 34 962 –17 168
49. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsé-

ge (44–21) – – –
50. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege (45–22) – – –13 403

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 11 051 – 11 051 3 642 – 3 642
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±)
–13 242 – –13 242 161 – 161
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (–) –1 899 – –1 899 –2 551 – –2 551
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-

nye (–)
– – – – –– –

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

–292 – –292 6 354 – 6 354

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) –6 289 – –6 289 –1 653 – –1 653
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) – – – – – –
8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alapte-

vékenység ellátására felhasznált összeg
– – – – – –

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály
alapján módosító tétel (±)

– – – – – –

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9)

–6 581 – –6 581 4 701 – 4 701

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyó-
sított pénzeszköz maradványa

– – – – – –

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány – – – 4701 – 4701
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány – – – – – –

Egyszerûsített eredménykimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt
bevételei

– – – – – –

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt
kiadásai (–)

– – – – – –

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (1–2)

– – – – – –

4. Vállalkozási tevékenységet terhelõ értékcsökke-
nési leírás (–)

– – – – – –

5. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasz-
nálni tervezett eredmény (–)

– – – – – –

6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján
módosító egyéb tétel (±)

– – – – – –

7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgal-
mi eredménye (3–4–5±6)

– – – – – –

8. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés – – – – – –
9. Tartalékba helyezhetõ összeg – – – – – –

Hitelesítõ záradék:

Zalalövõ Város Önkormányzata az egyszerûsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését és pénzmaradvány-kimutatását a
számviteli törvényben meghatározott és az általános számviteli alapelvekben foglaltak szerint állította össze. Az éves be-
számoló az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.

Szijártóné Gorza Klára s. k.,
könyvvizsgáló
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Zánka Község Önkormányzatának egyszerûsített mérlege
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 709 520 – 1 709 520 1 713 348 – 1 713 348
I. Immateriális javak 693 – 693 3 074 – 3 074

II. Tárgyi eszközök 1 342 476 – 1 342 476 1 339 393 – 1 339 393
III. Befektetett pénzügyi eszközök 97 384 – 97 384 113 945 – 113 945
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott

eszközök
268 967 – 268 967 256 936 – 256 936

B) FORGÓESZKÖZÖK 40 881 – 40 881 54 858 – 54 858
I. Készletek 730 – 730 668 – 668

II. Követelések 11 764 – 11 764 10 594 – 10 594
III. Értékpapírok 0 – 0 0 – 0
IV. Pénzeszközök 22 176 – 22 176 32 943 – 32 943
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 6 211 – 6 211 10 653 – 10 653

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 1 750 401 – 1 750 401 1 768 206 – 1 768 206

D) SAJÁT TÕKE 1 705 032 – 1 705 032 1 711 877 – 1 711 877
1. Indulótõke 62 045 – 62 045 62 045 – 62 045
2. Tõkeváltozások 1 642 987 – 1 642 987 1 649 832 – 1 649 832
3. Értékelési tartalék 0 – 0 0 – 0

E) TARTALÉKOK 20 856 – 20 856 30 911 – 30 911
I. Költségvetési tartalékok 20 856 – 20 856 30 911 – 30 911

II. Vállalkozási tartalékok 0 – 0 0 – 0
F) KÖTELEZETTSÉGEK 24 513 – 24 513 25 418 – 25 418

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 8 007 – 8 007 3 932 – 3 932
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 8 975 – 8 975 8 801 – 8 801

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 7 531 – 7 531 12 685 – 12 685

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 1 750 401 – 1 750 401 1 768 206 – 1 768 206

Egyszerûsített éves pénzforgalmi jelentés
2008.

E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

01. Személyi juttatások 132 419 141 869 131 529
02. Munkaadókat terhelõ járulékok 42 151 44 547 40 459
03. Dologi és egyéb folyó kiadások 118 826 128 344 111 470
04. Mûködési célú, támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 10 093 10 328 10 315
05. Államháztartáson kívülre végleges mûködési pénzeszközátadások 4 041 8 482 7 979
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
07. Felújítás 0 2 020 2 020
08. Felhalmozási kiadások 313 037 27 734 17 769
09. Felhalmozási célú támogatás értékû kiadások, egyéb támogatások 1 172 1 172 1 172
10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközát-

adások 0 551 551
11. Kölcsönök nyújtása 300 300 100
12. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 622 039 365 347 323 364
13. Hitelek kiadásai 5 922 5 922 5 922



E Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés
Eredeti Módosított

Teljesítés
elõirányzat

14. Értékpapírok kiadásai 0 14 397 14 397
15. Finanszírozási kiadások összesen 5 922 20 319 20 319
16. Pénzforgalmi kiadások 627 961 385 666 343 683
17. Pénzforgalom nélküli kiadások 14 962 50 671 0
18. További (lebonyolítási) célú kiadások 0 0 0
19. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások 0 0 4 442
20. Kiadások összesen 642 923 436 337 348 125
21. Intézményi mûködési bevételek 59 469 68 552 54 884
22. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 95 347 102 803 100 825
23. Mûködési célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatások 47 439 51 629 48 395
24. Államháztartáson kívülrõl végleges mûködési pénzeszközátvéte-

lek 300 930 630
25. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 42 637 42 637 2 103
26. 25.-bõl: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tõkebevételei 42 637 42 637 2 103
27. Felhalmozási célú támogatás értékû bevételek, egyéb támogatá-

sok 0 0 0
28. Államháztartáson kívülrõl végleges felhalmozási pénzeszközát-

vételek – 1 270 1 270
29. Támogatások, kiegészítések 94 669 128 107 141 858
30. 30.-ból: önkormányzatok költségvetési támogatása 94 669 128 107 128 107
31. Kölcsönök visszatérülése 5 097 5 097 3 773
32. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 344 958 401 025 353 738
33. Hitelek bevételei 259 758 0 0
34. Értékpapírok bevételei 3 600 0 0
35. Finanszírozási bevételek összesen 263 358 0 0
36. Pénzforgalmi bevételek összesen 608 316 401 025 353 738
37. Pénzforgalom nélküli bevételek 34 607 35 312 35 312
38. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0
39. Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek 0 0 5 177
40. Bevételek összesen 642 923 436 337 394 227
41. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége –257 436 20 319 65 686
42. Finanszírozási mûveletek eredménye 257 436 –20 319 –20 319
43. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások

különbsége 0 0 0
44. Aktív és passzív pénzügyi mûveletek egyenlege 0 0 735

Egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatás
2008.

E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

1. Záró pénzkészlet 21 933 – 21 933 32 723 – 32 723
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások

összevont záróegyenlege (±)
–1 077 – –1 077 –1 812 – –1 812

3. Elõzõ év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
(–)

0 – 0 0 – 0

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmé-
nye (–)

0 – 0 0 – 0

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1±2–3–4)

20 856 – 20 856 30 911 – 30 911

6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) 13 751 – 13 751 13 589 – 13 589
7. Pénzmaradványt terhelõ elvonások (±) 0 – 0 0 – 0
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E Ft-ban

Megnevezés

Elõzõ évi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Elõzõ év
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

Tárgyévi
költség-
vetési

beszámoló
záróadatai

Auditálási
eltérések

(±)

Tárgyév
auditált

egyszerû-
sített

beszámoló
záróadatai

8. A vállalkozási tevékenység eredményébõl alaptevé-
kenység ellátására felhasznált összeg

0 – 0 0 – 0

9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály
alapján módosító tétel (±)

0 – 0 0 – 0

10. Módosított pénzmaradvány
(5±6±7±8±9)

34 607 – 34 607 44 500 – 44 500

11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyó-
sított pénzeszköz maradványa

0 – 0 0 – 0

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány 34 607 – 34 607 44 500 – 44 500
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány 0 – 0 0 – 0

Hitelesítõ záradék:

A könyvvizsgálat során a Zánka Községi Önkormányzat 2008. évi egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit és
tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak sze-
rint – figyelemmel az államháztartás sajátosságaira – felülvizsgáltam. Ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyossá-
got szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti,
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak
és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az egyszerûsített éves beszámoló Zánka Község Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl megbíz-
ható és valós képet ad.

Bauerné Poór Vilma s. k.,
könyvvizsgáló
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VI. rész
Hivatalos értesítõ pályázati

felhívásokról

Péteri Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
pályázatot hirdet

jegyzõi állás betöltésére.

Pályáztató:Péteri Községi Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete, Közigazgatási szerv:Péteri Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Munkakör:Jegyzõ
Vezetett szervezeti egység:Péteri Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Ellátandó feladatok ismertetése:Péteri Községi Önkor-
mányzat jegyzõi feladatainak ellátása.
A munkakör betölthetõ:A helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján, vala-
mint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 8.§ (1) bekezdése és a 10.§ alapján.
Pályázati feltételek:
- igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi dokto-
ri, vagy okleveles közigazgatási menedzser képesítés
- közigazgatásban szerzett legalább kettõ év közigazgatá-si
gyakorlat,
- közigazgatási, vagy jogi szakvizsga, vagy az Országos
Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége által teljes kö-
rûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fo-
kozat alapján adott mentesítés,
- magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet,
-az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szó-ló
2007.évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítése
A pályázathoz mellékelni kell:

részletes szakmai önéletrajzot, munkakör ellátásával kap-
csolatos szakmai elképzelések, képesítést tanúsító okira-
tok másolatát,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-
ványt,adatkezelési nyilatkozatot arról, hogy a pályázat el-
bírálásában résztvevõk a pályázat tartalmát megismerhe-
tik,nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul-e pályázatának
nyilvános ülésen való tárgyalásához, vagy sem.

A munkakör betöltésének idõpontja:Az álláshely az elbírá-
lást követõen azonnal betölthetõ.

Próbaidõ hat hónapra kiköthetõ, a kinevezés határozatlan
idõre szól.

Ellátandó feladatok:Az Ötv.-ben, a Ktv.-ben, egyéb jog-
szabályokban meghatározott, a hatásköri jegyzékben dek-
larált jegyzõi feladat-és hatáskörök ellátása.

Illetmény és egyéb juttatás:Ktv. és Péteri Községi Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének A polgármesteri hivatal-
ban foglalkoztatott köztisztviselõket megilletõ szociális,
jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és
kegyeleti támogatásokról szóló 7/2001.(XI.05.) sz. rende-
lete alapján.

A pályázat benyújtásának határideje:A pályázati felhívás-
nak a Belügyi Közlönyben történõ megjelenését követõ
30. nap.

A pályázat elbírálásnak határideje:A pályázati felhívás-
nak a Belügyi Közlönyben történõ megjelenését követõ
60. nap.

A pályázati eljárás és a pályázat elbírálásának módja:
A pályázatot zárt borítékban Péteri község polgármesteré-
nek címezve (2209 Péteri, Kossuth L. u. 2.) „Pályázat
jegyzõi álláshely betöltésére” jeligével ellátva kell benyúj-
tani.Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a képvise-
lõ-testület meghallgatja. A meghallgatás helyérõl és idõ-
pontjáról a kiíró külön értesítést küld a meghallgatás idõ-
pontja elõtt 8 nappal.A kiíró a pályázat érvénytelenné nyil-
vánításának jogát fenntartja.A kinevezésre vonatkozó
elõterjesztést a polgármester terjeszti a képviselõ-testület
elé.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a

KOSSUTH-, ÁLLAMI ÉS SZÉCHENYI-DÍJASOK
1948–2008

címû könyvet

Másodszor rendezte kötetté a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Kossuth-, Állami és Széchenyi-díjjal
kitüntetettek névsorát, illetve a díjakkal kapcsolatos jogszabályokat, dokumentumokat. A 2008-as kiadásnak
tehát szerves, tartalmi elõzménye az 1998-ban, a Kossuth-díj alapításának 50. évfordulója alkalmából meg-
jelent, de kereskedelmi forgalomba nem került, A Kossuth-díj, az Állami Díj és a Széchenyi-díj fél év-
százada címû kislexikon. Annak elõtte, 1988-ban látott napvilágot az Akadémiai Kiadó és a Magyar Nép-
köztársaság Minisztertanácsának közös gondozásában a Kossuth-díjasok és állami díjasok almanachja
1948–1985 címû munka. A sorrendben harmadik, összegzõ könyv idõszerûségét is az évforduló adja: hatvan
évvel ezelõtt, 1948-ban adták át az elsõ Kossuth-díjakat.
A könyv közreadásában az a szándék vezette a kiadót és a szerkesztõket, hogy az olvasó teljes áttekintést
kapjon hat évtized Kossuth-, állami és Széchenyi-díjasairól, e rangos elismerések alapításának és oda-
ítélésének körülményeirõl.

A két kötet 550 oldal terjedelmû, ára 19 900 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem a

KOSSUTH-, ÁLLAMI ÉS SZÉCHENYI-DÍJASOK
1948–2008

címû, 550 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 19 900 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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 átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét

Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nemcsak az, hogy az európai jogtörténész-társadalom
egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely a nyugati gon-
dolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise. Ugyanis az
5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ európai világ nagy össze-
hasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a familia-
ritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam formá-
cióihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább nemesítette. S ez
a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrálja
a szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a szupranacionális
intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a mértéktartás jellemzi.
Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él. Így például mit is kezdhetünk
az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a német ancien
régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik, miszerint az „EU alkotmányos struktúrá-
ja még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a jóléti állam és a gondos-
kodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat milyen formációvá történõ alakítása a jelenkor
nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell törekedni, hogy az EU mint sui
generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat egyenlõen kiterjesztõ, emberibb társadalomként funkcio-
náljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a fel-
adat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a problémamegoldó
készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi
Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.

A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlöny-
boltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megren-
deles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba

címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3990 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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
átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot. Két
részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra
tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért
is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát mutatja be
a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pálya-
futását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi
munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt
érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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 átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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 átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Közlöny Könyvek sorozatában megjelent

A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

I–VII. KÖTET
címû kiadvány

A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény sajátos története: a kihirdetése és hatálybalépése közötti idõszakban
történt nagy terjedelmû módosításai, valamint a 2003. július 1-jei hatálybalépése óta elfogadott több mint egy tucat módo-
sítása jelentõsen megnehezíti a jogot alkalmazók, a jogot tanulók vagy csak éppen megismerni akarók számára a bünte-
tõeljárás szabályainak megértését. Ez a hektikus történet tette indokolttá, hogy a magyarázat szerzõi a kommentárok szo-
kásos tartalmán (jogértelmezés, jogalkalmazói gyakorlat, alacsonyabb szintû szabályozás bemutatása) túlterjeszkednek,
és az egyes jogintézmények céljainak, feladatainak hangsúlyozásával, mûködésük többoldalú, történeti és gyakorlati
szempontú bemutatásával – a jogirodalom megjelölésével, a jogtörténet feldolgozásával, valamint indokolt esetekben a
jog-összehasonlítás eszközeivel – nyújtsanak segítséget a jogalkalmazóknak és a jogot tanulmányozóknak.

A büntetõeljárási törvény magyarázata hét kötetben jelent meg:

– az elsõ kötet
az alapvetõ rendelkezések és az eljárás alanyai,
ára: 2205 Ft,

– a második kötet
az eljárási cselekmények, a bizonyítás,
a kényszerintézkedések,
ára: 3675 Ft,

– a harmadik kötet
a nyomozás és a vádemelés,
ára: 1596 Ft,

– a negyedik kötet
a bírósági eljárás általános szabályai és az elsõfokú
bírósági eljárás,
ára: 3087 Ft,

– az ötödik kötet
a másodfokú bírósági eljárás, a harmadfokú bírósági
eljárás és a rendkívüli perorvoslatok,
ára: 2226 Ft,

– a hatodik kötet
a külön eljárások,
ára: 2289 Ft,

– a hetedik kötet
a különleges eljárások és a határozatok végrehajtása
szabályozásának magyarázatát tartalmazza,
ára: 1722 Ft.

A magyarázat a Magyar Hivatalos Jogszabálytárban megjelent Be. kommentár szerkesztett változata.
A hét kötet kedvezményes ára egyszerre történõ megvásárlás esetén 16 800 Ft helyett 13 440 Ft.
A könyvek megvásárolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõk a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu),
vagy az alábbi megrendelõszelvényen:

MEGRENDELÉS

Megrendelem A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA alábbi köteteit:

� I. kötet (2205 Ft) ..... példányban. � V. kötet (2226 Ft) ..... példányban.

� II. kötet (3675 Ft) ..... példányban. � VI. kötet (2289 Ft) ..... példányban.

� III. kötet (1596 Ft) ..... példányban. � VII. kötet (1722 Ft) ..... példányban.

� IV. kötet (3087 Ft) ..... példányban. � A hét kötet együtt (13 440 Ft) ..... példányban.

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
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a

KOSSUTH-, ÁLLAMI ÉS SZÉCHENYI-DÍJASOK
1948–2008

címû könyvet

Másodszor rendezte kötetté a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Kossuth-, Állami és Széchenyi-díjjal
kitüntetettek névsorát, illetve a díjakkal kapcsolatos jogszabályokat, dokumentumokat. A 2008-as kiadásnak
tehát szerves, tartalmi elõzménye az 1998-ban, a Kossuth-díj alapításának 50. évfordulója alkalmából meg-
jelent, de kereskedelmi forgalomba nem került, A Kossuth-díj, az Állami Díj és a Széchenyi-díj fél év-
százada címû kislexikon. Annak elõtte, 1988-ban látott napvilágot az Akadémiai Kiadó és a Magyar Nép-
köztársaság Minisztertanácsának közös gondozásában a Kossuth-díjasok és állami díjasok almanachja
1948–1985 címû munka. A sorrendben harmadik, összegzõ könyv idõszerûségét is az évforduló adja: hatvan
évvel ezelõtt, 1948-ban adták át az elsõ Kossuth-díjakat.
A könyv közreadásában az a szándék vezette a kiadót és a szerkesztõket, hogy az olvasó teljes áttekintést
kapjon hat évtized Kossuth-, állami és Széchenyi-díjasairól, e rangos elismerések alapításának és oda-
ítélésének körülményeirõl.

A két kötet 550 oldal terjedelmû, ára 19 900 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem a

KOSSUTH-, ÁLLAMI ÉS SZÉCHENYI-DÍJASOK
1948–2008

címû, 550 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 19 900 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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 átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a fõzõ-
tudományát becsülték.

Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az olvasót,
miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is betekintést adnak,
kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek élete és szokásai iránt.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest
VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam
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